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1 – IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE

RELATÓRIO DE GESTÃO

De acordo com a Lei e os Estatutos, a Administração do “PACT – Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia,
S.A.”, vem submeter à apreciação dos acionistas, o Relatório de Gestão e Contas de 2020.

1 – IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE

O “PACT: Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, SA”, possui o NIPC 510 055 710 e tem a sua sede social
na “Herdade da Barba Rala | Rua Luís Adelino Fonseca, Lote 1-A | 7005-345 ÉVORA”.
O CAE principal da sociedade é a realização de atividades de serviços de apoio a empresas, nomeadamente
através da conceção, criação, desenvolvimento e gestão do Parque e, o CAE secundário, atividades de
consultoria, atividades científicas e técnicas.
A estrutura acionista da sociedade está expressa no quadro seguinte, sendo que, a 31.dezembro.2020, o total
do capital subscrito, na importância de 575.000,00 € (quinhentos e setenta e cinco mil euros), encontra-se
integralmente realizado e é representado por quinhentas e setenta e cinco mil ações de um euro cada uma.

Nome da entidade acionista
Universidade de Évora

Nº ações

Capital
subscrito

Capital
realizado

% Capital

435 000

435 000 €

435 000 €

75.652%

Glintt SGPS S.A.

40 000

40 000 €

40 000 €

6.957%

Novo Banco

40 000

40 000 €

40 000 €

6.957%

ADRAL, S.A.

10 000

10 000 €

10 000 €

1.739%

Anje

10 000

10 000 €

10 000 €

1.739%

Decsis, S.A.

10 000

10 000 €

10 000 €

1.739%

Instituto Politécnico de Beja

10 000

10 000 €

10 000 €

1.739%

Instituto Politécnico de Portalegre

10 000

10 000 €

10 000 €

1.739%

Instituto Politécnico de Santarém

10 000

10 000 €

10 000 €

1.739%

575 000

575 000 €

575 000 €

100.000%

TOTAL
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2 – ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2020

Não obstante o contexto pandémico que tem condicionado fortemente a atividade económica e a vida em
sociedade desde o início do ano transato, durante o ano de 2020, o PACT, ainda assim, continuou a realizar um
conjunto de atividades em ordem à prossecução dos objetivos estratégicos fixados por este Conselho de
Administração, aquando da sua tomada de posse.

O PACT deu seguimento à atividade de ampliação das suas instalações físicas, iniciada em 2019, denominada 2ª
fase “PACT – 2.0”. Esta atividade assumiu, também durante este ano, um papel nuclear com a mobilização de
múltiplos recursos do PACT, em diferentes frentes, e através de um vasto conjunto de iniciativas que podem ser
sintetizadas da seguinte forma:
 No que se refere à candidatura submetida e aprovada pelo POCTEP, ficou concluído o “Projeto de
Execução de Arquitetura, Coordenação do Projeto de Licenciamento de Especialidades, Coordenação
do Projeto Geral e Assistência Técnica à Empreitada”, assim como também ficou concluído o “Projeto
de Licenciamento de Especialidades, o Projeto de Execução de Especialidades e Assistência Técnica à
Empreitada (especialidades)”.
 Ainda no que diz respeito ao projeto POCTEP, realizaram-se, em subordinação ao Código dos Contratos
Públicos, os procedimentos administrativos, incluindo a formalização contratual, conducentes: (i) à
aquisição de serviços de “Revisão do projeto de execução de ampliação das instalações do PACT (Zona
Beta)”; (ii) à aquisição de serviços de «Consultoria nos procedimentos administrativos conducentes ao
lançamento do concurso para a execução da Empreitada e na prestação de serviços de Fiscalização da
mesma Empreitada referente à “Ampliação das Instalações do PACT (Zona Beta)».
 Relativamente à candidatura submetida a financiamento comunitário através dos fundos do “Alentejo
2020”, procedeu-se, em sede de análise e em diversos momentos, à prestação de esclarecimentos
requeridos pela Comissão de Coordenação da Região Alentejo. Como corolário desta interação, foi
possível proceder-se à contratualização do respetivo termo de aceitação, com um investimento elegível
bruto de 5.155.466,22 € (cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis
euros e vinte e dois cêntimos).
 Deu-se continuidade à conceção e produção de diversos materiais promocionais, tendo em vista a
divulgação dos novos espaços junto de potenciais interessados, sejam parceiros institucionais ou
empresas que se queiram associar a este projeto de desenvolvimento e consolidação do ecossistema
de empreendedorismo, inovação e transferência de conhecimento.
 Não obstante os condicionalismos de mobilidade impostos pelos sucessivos estados de emergência,
decorrentes das medidas de controlo da propagação da epidemia provocada pelo coronavírus SARSCoV-2,, ainda foi possível realizar algumas ações de âmbito nacional para apresentação dos novos
espaços tendo por objetivo atrair parceiros ao projeto, em particular start-ups e centros de investigação
e desenvolvimento de empresas de dimensão internacional.
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 As ações referidas no ponto anterior também tinham por objetivo a angariação dos fundos necessários
para garantir a contrapartida própria exigida pelas candidaturas apresentadas e que, no total, perfaz
cerca de 1,3 milhões de euros.
 A necessidade de mobilização destes fundos é, aliás, uma constante preocupação do PACT e que
mobiliza continuadamente múltiplos dos seus recursos, e em particular a atenção e a atuação do seu
Presidente Executivo.

No que concerne à participação do PACT em projetos cofinanciados por fundos comunitários e apesar do
contexto pandémico que atravessamos, ainda assim o ano de 2020 foi bastante exigente, tendo-se realizado
atividades no âmbito de 13 projetos (4 Alentejo 2020, 7 Interreg’s e 2 Horizontes 2020), sendo que dois deles
(“RHAQ - Recursos humanos Altamente Qualificados” e “Rede para a Promoção da Qualificação e do
Conhecimento do Alentejo”) resultaram de candidaturas que foram apresentadas no ano transato.
A par destes projetos, foram também desenvolvidas atividades de prestação de serviços integrados em projetos
pivot (CLARIN e EIT Health) e atividades de consultoria associadas à proteção da propriedade intelectual.
No projeto EIT Health, o PACT continuou o seu trabalho como catalisador no Programa Bridgehead Europe 2019,
auxiliando a empresa Health Textiles no seu processo de internacionalização em Portugal, e iniciou o Programa
Bridgehead Global 2020, ajudando a empresa MEDITECT no processo de internacionalização para a Índia. Neste
segundo programa, foram desenvolvidas atividades que compreenderam a análise do mercado local e respetivo
ecossistema (com foco em empresas farmacêuticas com forte presença na África subsaariana de língua
francesa), a identificação de KOLs (Key Opinion Leaders) e o estabelecimento de contactos com organizações
indianas com capacidade para se tornarem parceiras da empresa MEDITECT.
Apresenta-se em seguida a caracterização sumária de cada um dos projetos e prestação de serviços em que o
PACT interveio durante o ano de 2020.

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - “Fornecimento de Recursos Científicos: Ferramentas de Processamento”
Resumo:

Fornecimento de Recursos Científicos: Ferramentas de Processamento

Objeto:

Fornecimento de recursos científicos: ferramentas de processamento, de acordo com
as disposições do Caderno de Encargos

Objetivos:

Fornecimento de recursos científicos: ferramentas de processamento, de acordo
com as disposições do Caderno de Encargos

Resultados

Entrega de 11 recursos científicos

esperados:
Período:

junho/2018 a dezembro/2019

Entidade(s)

Universidade de Évora

Adjudicante(s)
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - “Fornecimento de Recursos Científicos: Conjunto de Dados”
Resumo:

Fornecimento de Recursos Científicos: Conjunto de Dados

Objeto:

Fornecimento de recursos científicos: conjunto de dados, de acordo com as disposições
do Caderno de Encargos

Objetivos:

Fornecimento de recursos científicos: conjunto de dados, de acordo com as disposições
do Caderno de Encargos

Resultados

Entrega de 35 recursos científicos

esperados:
Período:

junho/2018 a dezembro/2019

Entidade(s)

Universidade de Évora

Adjudicante(s)

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – “Serviços especializados de assessoria e assistência na proteção de direitos de
patentes nas áreas de ciências de energia, terra espaço e mar”
Resumo:

Assistência Técnica para redação de patentes internacionais e de apoio a estratégias de
transferência de tecnologia, derivadas de projetos I&D da Universidade de Évora e de
outras Entidades de I&D copromotoras

Objeto:
Objetivos

Tecnologias patenteáveis desenvolvidas no âmbito de 6 projetos de I&D
•

Obtenção de opinião técnica preliminar sobre patenteabilidade de cada pedido;

•

Definição de estratégia sobre a Proteção de Direitos de PI;

•

Pesquisa ao estado da técnica, a nível nacional e internacional;

•

Apresentação do pedido internacional de patente

•

Relatórios de vigilância tecnológica;

•

Análise e preparação das respostas a notificações dos organismos oficiais, nacionais
e internacionais

Resultados

•

Submissão de 7 ou mais pedidos de patente internacionais

esperados:

•

Apoio integrado nas fases prévias à submissão dos pedidos em causa e
acompanhamento posterior

Período:

11/2018 a 07/2019

Entidades

Universidade de Évora

adjudicantes
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 (ALENTEJO 2020) – “PACT 2.0”
Resumo:

Projeto individual de ampliação de infraestruturas físicas do PACT

Objeto:

Este projeto integra a 1ª fase de construção do projeto de arquitetura da Fase 2.0,
compreendendo a construção dos edifícios B, C, D, com uma superfície total de
pavimentos (STP) de 4.059,60 m2.
No conjunto dos edifícios serão disponibilizadas 68 novas salas de diferentes tipologias,
assim como espaços para centros de desenvolvimento, salas de seminário e de formação.

Objetivos

•

Construção de 3 novos edifícios para ampliação das infraestruturas do PACT, e
respetivo apetrechamento, pretendendo, assim, reforçar a sua missão e visão no
desenvolvimento da região Alentejo, não só enquanto líder do SRTT, como também
como infraestrutura pivô de acolhimento e de suporte às iniciativas de promoção e
transferência de I&D;

•

Desenvolver e aprofundar a inovação, o empreendedorismo e a transferência de
conhecimento preferencialmente em quatro áreas de atividade: Aeronáutica,
Tecnologias na saúde, Tecnologias na agricultura e Indústria 4.0;

•

Criar as condições necessárias para que surjam na região empresas de média e
média-alta tecnologia;

•

Garantir uma forte presença da Ciência nos novos edifícios, através do acolhimento
de 4 centros de saber: Cátedra em Aeroespacial, Cátedra em Empreendedorismo e
Inovação, Cátedra em Tecnologias na Indústria 4.0 e Polo do Laboratório
Colaborativo em Transformação Digital (DTX), de que a Universidade de Évora é
membro associado.

Resultados

•

Garantir a viabilidade económica e financeira do projecto PACT;

esperados:

•

Consolidação da estrutura do SRTT, enquanto elemento dinamizador da
transferência de tecnologia em sentido lato e de representante do Conhecimento
do Alentejo;

•

Reforço dos quatro eixos da missão do PACT:
o

Impulsionar a criação e crescimento das empresas no Alentejo;

o

Ser um íman para empresas inovadoras e com resultados sustentáveis;

o

Promover a capacidade científica e a ambição internacional da região;

o

Contribuir significativamente para a agenda europeia de inovação,

o

Incentivar a transferência de conhecimento entre a base de investigação e
as empresas inovadoras.

•

Projeção internacional da Região Alentejo de modo permanente e sustentado,
concretizando definitivamente a visão inicial dos promotores deste projeto.

Período:

2019 a 2020

Parceiros:

PACT
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 (ALENTEJO 2020) – “Startup LABWARE: Programa de Aceleração de Transformação Digital para Cidades
Inteligentes”
Resumo:

Programa de aceleração de transformação digital para cidades inteligentes.

Objeto:

O projeto pretende apoiar iniciativas de empreendedorismo de alta intensidade
tecnológica focada na temática das cidades inteligentes” e que “sejam desenvolvidas a
partir da região Alentejo com impacto direto na gestão e necessidades emergentes do
ambiente de cidade.
O projeto permitirá iniciar um processo de transformação digital colaborativa entre a
procura e a oferta, aproximando a gestão urbana das comunidades de inovadores
residentes.

Objetivos:

•

Criar e desenvolver uma comunidade de empreendedores para o desenvolvimento
de soluções, modelos e aplicações para utilização nos ecossistemas urbanos locais
e europeus, alinhado com a estratégia europeia EIP-SCC;

•

Aplicar a experimentação no modelo cultural de desenvolvimento de projetos de
base tecnológica, com envolvimento das comunidades de utilizadores;

•

Fomentar a utilização de ferramentas de desenvolvimento ágil, através de
plataformas nacionais e europeias com potencial de inserção em marketplaces
internacionais;

•

Capacitar agentes e PME locais na temática Smart Cities, criando especialistas que
coordenem e apoiem projetos empreendedores e causem efeito alavanca no
contexto de comercialização, de forma duradoura.

Resultados

•

esperados:

Nascimento de empresas em setores de alta e média alta tecnologia e em serviços
intensivos em conhecimento no total de nascimentos decorrentes da operação;

•

Incremento de empreendedores que beneficiam das ações do projeto, alunos e
potenciais interessados da comunidade académica envolvidos nas sessões do
projeto;

•

Integração de soluções em parcerias europeias e marketplaces internacionais ou
em redes comerciais de parceiros.

Período:

2019 a 2021

Parceiros:

PACT e ADRAL
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 (ALENTEJO 2020) – “Rede para a Promoção da Qualificação e do Conhecimento do Alentejo”
Resumo:

Promoção Internacional de equipamentos e recursos associados à região Alentejo com o
objetivo de aumentar a atratividade da região para novos investidores.

Objeto:

Reforçar o trabalho de cooperação e em rede, fomentar a articulação de nível regional e
sub-regional, e de desenvolvimento de competências ajustadas ao papel de cada
entidade, tendo em vista potenciar o seu contributo para o desenvolvimento regional.

Objetivos

Definir, de forma integrada, instrumentos e ferramentas que permitam alcançar
metodologias de trabalho que elevem as qualificações dos recursos humanos e
incrementem a produção de conhecimento produtivo.

Resultados

•

Contribuir para a redução do índice de abandono escolar precoce;

esperados:

•

Contribuir para o aumento da percentagem de população, entre os 30- 40 anos,
com ensino superior ou equiparado;

•

Melhorar a articulação entre as necessidades e as respostas de formação
profissional, bem como valorizar as competências não formais;

•

Elevar o índice de inovação regional, bem como da eficiência do sistema de
transferência de conhecimento/tecnologia para as empresas.

Período:

2020 a 2022

Parceiros:

PACT, CCDR Alentejo, Universidade de Évora, CIMLT, CIMBAL, CIMAL, CIMAC, CIMAA,
IPAV e ADRAL

 (Alentejo 2020) – “RHAQ-in-PACT”
Resumo:

Contratação de 5 recursos humanos altamente qualificados

Objeto:

Este projeto tem por objetivo a contratação de 5 recursos humanos altamente
qualificados de modo a apoiar a realização de atividades pelo PACT, nos domínios de
atuação prioritários apresentados em sede da candidatura do projeto “PACT – 2.0” e,
também, para apoiar as atividades de empreendedorismo e inovação e as atividades de
desenvolvimento de novos negócios.

Objetivos

•

Promover a inovação do tecido económico nacional através da oferta de novos
produtos e serviços e de novas empresas e empreendedores;

•

Aumentar a produtividade e competitividade da economia e, em especial, a
articulação entre o tecido empresarial e as instituições do sistema científico e
tecnológico, acelerando a difusão, a transferência e utilização de tecnologias, bem
como a incorporação de conhecimento e resultados de I&DT pelas empresas;

•

Colmatar

o

défice

de

recursos

humanos

afetos

a

Instituições

de

interface/Infraestruturas tecnológicas, pela contratação de 5 novos colaboradores.
Resultados

•

Criação de postos de trabalho para RHAQ;

esperados:

•

Participação ativa do PACT no incremento de inovação empresarial potenciada pela
colaboração com empresas;
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•

Aumento das atividades de transferência e valorização do conhecimento (TVC) para
empresas com vista à resposta a problemas concretos no âmbito da inovação e
competitividade.

Período:

2020 a 2023

Parceiros:

PACT

 (INTERREG) – “INNOACE – Inovação aberta e inteligente na EUROACE”
Resumo:

Tem como objetivo levar a cabo uma estratégia integrada e conjunta de fomento de
empreendedorismo e promovendo processos de "LabToMarket''.

Objeto:

Promover a pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação

Objetivos

Melhorar a participação do setor empresarial em processos de inovação e atividades de
I&D mais próximas do mercado

Resultados

•

Melhoria de parcerias e sinergias entre empresas e centros de I&D;

esperados:

•

Melhorar o número de ações e projetos conjuntos inovadores entre empresas e
centros de I&D que permitam aumentar o número de pessoas empregadas nas
referias áreas;

•

Aumento da validação de produtos e serviços entre centros de I&D e empresas;

•

Obtenção e transferência de resultados de pesquisa que melhoram a cadeia de
valor de setores-chave através de processos de inovação abertos;

•

Geração de inovações em empresas através da combinação de conhecimento
criativo que encoraja novas atividades de mercado;

•

Geração de conhecimento compartilhado entre investigadores e empresários em
relação às áreas-chave do RIS3;

Período:

2017 a 2020

Parceiros:

CICYTEX, CTAEX, FUNDECYT, INTROMAC, FEVAL, Instituto de Arqueologia, Universidade
de Évora, CEBAL, IPP, CATAA, IP de Castelo Branco, IPBeja, Instituto Pedro Nunes

 (INTERREG) – “CETEIS – Centros Transfronteiriços de Apoio ao Empreendedor Inovador”
Resumo:

Potenciar a transferência de tecnologia e conhecimento através da dinamização de uma
rede empreendedora e inovadora

Objeto:

Melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas

Objetivos

Melhorar as condições necessárias e favoráveis para o desenvolvimento de novas
iniciativas comerciais

Resultados
esperados:

•

O principal indicador de resultados está vinculado à criação de uma comunidade de
empresas inovadoras da EUROACE, materializadas em empreendedores e empresas
que recebem serviços, utilizadores registados na plataforma;
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•

Inovação metodológica e a geração de massa crítica, com base na cooperação
interinstitucional

e

na

gestão

distribuída

dos

serviços

de

apoio

ao

empreendedorismo e à inovação;
•

O projeto CETEIS permite a especialização e melhoria da qualidade dos serviços com
resultados na criação de empresas inovadoras, colaboração entre empresas,
atividades inovadoras e de exportação, financiamento para o crescimento e geração
de riqueza e emprego.

Período:

2017 a 2020

Parceiros:

Fundación Fundecyt Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, Diputación de
Badajoz, Diputación Provincial de Cáceres, CEC/CCIC, Associação Parkurbis Incubação,
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz, Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de la Provincia de Cáceres, ADRACES, ADRAL, IPN Incubadora,
Ayuntamiento de Cáceres, CATAA, Junta de Extremadura- Dirección General de Empresa
y Competitividad

 (INTERREG) – “AERIS - Promoção da inovação empresarial, transferência e desenvolvimento tecnológico e
integração do cluster aeronáutico na região transfronteiriça Andaluzia – Alentejo”
Resumo:

Promoção da inovação em empresas do setor aeronáutico, localizadas em regiões
transfronteiriças, através do desenvolvimento de formação especializada e intercâmbio
de experiências.

Objeto:

Promover a pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação

Objetivos

Melhorar a participação do setor empresarial em processos de inovação e atividades de
I&D mais próximas do mercado

Resultados

•

esperados:

Contribuir para a melhoria da inovação empresarial e desenvolvimento tecnológico
no setor aeronáutico da área transfronteiriça Alentejo-Andaluzia, refletida em:

•

o

Número de patentes;

o

Número de empresas beneficiadas.

Melhoramento da cooperação comercial transfronteiriça em inovação e
desenvolvimento tecnológico;

•

Melhoramento das capacidades empresariais em I&D de empresas aeronáuticas e
subsectores relacionados, com a consequente melhoria do emprego e qualidade de
vida dos trabalhadores e habitantes da área transfronteiriça;

•

Aumento de investimentos privados e público-privados em I&D no setor
aeronáutico na área transfronteiriça;

Período:

2017 a 2020

Parceiros:

CCSEV, Universidade de Évora, Fundación Hélice, IDEA, FADA, CEIIA, ADRAL, PEMAS – AED
Portugal, Universidad de Sevilla
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 (INTERREG) – “FAROTIC: Rede de Faróis de empreendedorismo na nova economia TIC”
Resumo:

Rede de Faróis para acompanhar empresas e empresários do setor de TIC na geração de
novos produtos com alto valor agregado.

Objeto:

Este projeto visa fortalecer os serviços de apoio às empresas existentes na região
EUROACE, criando uma REDE que acompanhe empresas e empreendedores da área das
Tecnologias de Informação e Comunicação no processo da geração de novos produtos
de alta qualidade e de elevado valor agregado.
Este processo de acompanhamento tem por base tecnologias Fintech, Cibersegurança ou
Big Data, inclusive nos processos de acesso ao financiamento das empresas e no
lançamento de produtos no mercado internacional através concursos multilaterais.

Objetivos

•

Promover o sector empresarial das TIC, através da introdução de novos produtos
de elevado valor acrescentado e qualidade, utilizando as condições geográficas e
económicas da Euroace, como o carácter rural e o tecido empresarial assente em
freelancers;

•

Reforçar a capacidade das instituições de promoção empresarial Euroace graças à
otimização dos recursos;

•

Apoiar as condições necessárias para aumentar o espírito empreendedor e
favorecer o surgimento de novas ideias de negócio;

•

Oferecer ao empresário TIC um ciclo completo de aconselhamento, desde a
conceção de negócios, formação, procura de financiamento, desenvolvimento de
produto e lançamento no mercado internacional.

Resultados

•

esperados:

Atingir a promoção de um setor comercial (TIC) existente, introduzindo novos
produtos com alto valor agregado e qualidade, usando as restrições geográficas e
económicas do espaço Euroace, como a natureza rural e a estrutura comercial
baseada em trabalhadores independentes;

•

Fortalecer a promoção comercial da Euroace com um sistema REDE de serviços
conjuntos e gerenciado por uma única unidade central (FARO Central) que gera
conhecimento e o compartilha com o FAROS transfronteiriço;

•

Oferecer ao empreendedor de TIC um ciclo completo de consultoria, começando
com design de negócios, treinamento, buscando financiamento, desenvolvimento
de produtos e lançamento no mercado internacional.

Período:

2019 a 2021

Parceiros:

PACT, CCIS-BA, CCIS-CC, CIEMAT, UNEX, AJE-Extremadura, UBI, CIEBI/BIC, NERSANT e
ANJE
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 (INTERREG) – “INDUPYMES 4.0 – Fábrica Digital para PME industriais”
Resumo:

Programa para ajudar as PME dos setores de transporte avançado e a sua cadeia de
fornecimento, as empresas de mecânica e as suas complementares, a integrarem-se no
novo conceito de fábrica digital (ou paradigma da Indústria 4.0).

Objeto:

O projeto visa ajudar as PME dos setores automóvel, naval e aeroespacial, bem como a
sua cadeia de fornecedores, a integrarem-se no novo conceito de fabricação digital. Tudo
isto através da transferência de conhecimento e do uso de infraestruturas de I+D+i
existentes.

Objetivos

•

Identificar as necessidades de transformação digital para as PME;

•

Criar e aproveitar as infraestruturas de transformação digital;

•

Promover ações de desenvolvimento de Inovação Digital na área transfronteiriça;

•

Criar e implementar medidas de desenvolvimento e consolidação da transformação
digital nas empresas.

Resultados

•

esperados:

Melhorar a participação do tecido empresarial nos processos de inovação e nas
atividades de I&D mais próximas do mercado na região transfronteiriça da
Andaluzia e do Alentejo;

•

Promover o investimento empresarial em I&D;

•

Desenvolver vínculos e sinergias entre empresas, centros de pesquisa e o sector de
ensino superior de ambas as regiões.

Período:

2019 a 2021

Parceiros:

PACT, ADRAL, IDEA, AEDCP, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Sevilla, CEiiA, Diseño y automatización Ningenia, Federación de Empresarios del Metal,
Universidade de Évora e Universidad de Sevilla

 (INTERREG) – “LOCALCIR – Promoção do Empreendedor e da Inovação de empresas em Economia Circular”
Resumo:

Serviço de apoio para impulsionar o espírito empreendedor e promover a consolidação
de novas ideias de negócio no setor de economia verde e economia circular.

Objeto:

Promover iniciativas e ações voltadas para o desenvolvimento de um setor económico
sustentável, que utilize recursos endógenos e crie produtos de alto valor agregado.
Envolverá a implementação de diferentes serviços em colaboração com empresas,
estruturas de administração central, regional e local e, ainda com agentes da sociedade
civil.

Objetivos

•

Promover o empreendedorismo e a inovação nos negócios na economia circular,
por meio do programa INTERREG VA Espanha Portugal (POCTEP);

•

Criar um serviço de apoio para impulsionar o espírito empreendedor;

•

Promover a consolidação de novas ideias de negócios no setor de economia verde
e economia circular.

Resultados

•

Desenvolver uma metodologia de planeamento para políticas de economia verde e
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esperados:

circular, permitindo o desenho de estratégias de promoção de negócios baseadas
em recursos sustentáveis em qualquer lugar do território POCTEP.
•

Reforçar a capacidade das instituições de promoção de negócios da EUROACE,
através do Serviço de Apoio Permanente, para a elaboração de itinerários de
negócios ecológicos.

•

Apoiar as condições necessárias para aumentar o espírito empreendedor e
favorecer o surgimento de novas ideias de negócios do mundo rural, baseadas na
economia verde e circular.

Período:

2019 a 2021

Parceiros:

PACT, Extremadura Avante S.L.U., Junta de Extremadura, Federación de Municipios y
Provincias de Extremadura, Servicio Extremeño Público de Empleo, Diputación Provincial
de Badajoz, Diputación Provincial de Cáceres, CLUSTEREX, UEX, Fundación Centro
Regional Extremeño de Servicios Empresariales, NERE, CIEBI e Parkurbis

 (INTERREG) – “CIU3A – Centro de Inovação Universitária da Andaluzia, Alentejo e Algarve”
Resumo:

Construção e arranque de um Centro de Inovação Universitária conjunto, especializado
na Indústria 4.0, Logística, Materiais e Sustentabilidade.

Objeto:

Este projeto tem como objetivo a criação do Centro de Inovação Universitário Andaluzia,
Alentejo e Algarve, com vista a melhorar a excelência científica do espaço de cooperação
transfronteiriço nas linhas de investigação com potencial para serem competitivas
internacionalmente. A natureza transfronteiriça permite a realização de oportunidades
associadas à colaboração e complementaridade entre universidades; economias de
escala devido à sua natureza em várias localizações (uma sede em cada região); e a
possibilidade de criar ambientes transfronteiriços reais para I&D&i. (por exemplo, eixo
logístico).
Com a integração do PACT neste projeto, obtém-se a comparticipação comunitária para
um dos edifícios integrados no projeto de ampliação das infraestruturas físicas “PACT –
2.0”.

Objetivos

•

Construção e arranque do Centro de Inovação Universitário da Andaluzia, Alentejo
e Algarve (CIU3A), um centro de inovação conjunto das universidades de Sevilha,
Évora e Algarve, especializado na Indústria 4.0, Logística, Materiais e
Sustentabilidade, que pressupõe um conjunto de instalações e equipamento, assim
como a respetiva definição do sistema de gestão e atividades de I&D&i;

•

Facilitar a transferência de conhecimento do sistema universitário para os desafios
da sociedade.

Resultados
esperados:

•

Criação de uma nova infraestrutura de I&D&i na área da cooperação
transfronteiriça e uma estrutura de colaboração estável entre as três universidades
e outros sócios, o Centro de Inovação Universitário da Andaluzia, Alentejo e Algarve
(CIU3A);
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•

Como resultados das atividades previstas, prevê-se um aumento da produção
científica e tecnológica, que as universidades consigam orientar a sua atividade para
os desafios específicos da sociedade e as estratégias de especialização regional, e
que se crie uma base estável para a criação de novas iniciativas na área.

Período:

2019 a 2021

Parceiros:

Universidade de Sevilha, PACT, Universidade de Évora, Universidade do Algarve e
Martrain, CRL

 (HORIZONTE 2020) – “RBM – Recycling Business Models”
Resumo:

Criação de programas de apoio à inovação para PMEs, de novos modelos de negócios
baseados na economia circular e na melhoria dos ecossistemas económicos e produtivos.

Objeto:

O principal objetivo do projeto “RBM - Recycling Business Models” é o de investigar e
analisar as possibilidades de transformar parques científicos e tecnológicos tradicionais
em áreas mais sustentáveis, em ordem a estabelecer a base de modelos de parques
ecológicos e tecnológicos, incluindo a criação de mapas circulares das empresas dentro
de parques científicos e tecnológicos.

Objetivos

•

Analisar o estado da arte dos parques atuais no campo da Economia Circular, e
detetar e analisar casos de boas práticas de “Parques ecológicos e tecnológicos”;

•

Estudar possíveis modelos de “mapa de loop de reciclagem” que podem ser
projetados e utilizados em cada parque participante, bem como em pesquisas sobre
novos modelos de negócios no campo da economia circular;

•

Desenhar uma metodologia de transferência de resultados obtidos durante o
projeto para atores estratégicos e agências de inovação.

Resultados

•

esperados:

Criar uma metodologia e uma estratégia específica para impulsionar a criação de
novas oportunidades de negócios para as PME;

•

Transferência dos resultados alcançados para os restantes atores, incluindo as
agências de desenvolvimento territorial as agências de inovação;

•

Criar empresas, baseadas na revalorização de resíduos, equipamentos e a sua
reincorporação no ciclo de vida das empresas localizadas em parques científicos e
tecnológicos.

Período:

2019 a 2021

Parceiros:

PACT, PTA e Johanneberg Science Park
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 (HORIZONTE 2020) – “POCITYF - Positive Energy CITY Transformation Framework”
Resumo:

Apoiar cidades na resposta à necessidade urgente de tornar o seu ambiente urbano mais
seguro, verde e responsivo às necessidades dos seus cidadãos, empresas e organizações,
adicionando inteligência às infraestruturas, tecnologias e serviços.

Objeto:

O POCITYF é um projeto de cidades inteligentes e comunidades, cujo objetivo principal é
criar um conjunto de Positive Energy Blocks – áreas geograficamente delimitadas com
uma produção local renovável superior ao consumo, em termos de média anual – nas
cidades-piloto de Évora (PT) e Alkmaar (NL) e respetivas cidades-seguidoras de Granada
(ES), Bari (ΙΤ), Celje (SI), Ujpest (HU), Ioannina (GR) e Hvidovre (DK).
Com a implementação destes Positive Energy Blocks, o POCITYF pretende transformar o
tecido urbano dessas cidades, com enfoque nas áreas cultural e historicamente
protegidas, em locais mais baratos, saudáveis, acessíveis e fiáveis para os seus cidadãos.
Em última análise, melhorar a qualidade de vida das 7 cidades referidas, através de um
modelo sustentável e centrado no cidadão.

Objetivos

•

Implementar os Positive Energy Blocks;

•

Criar soluções de gestão e armazenamento de energia P2P;

•

Integrar soluções de eletromobilidade como um facilitador para a flexibilidade da
rede;

•

Integrar soluções TIC de última geração nas plataformas existentes;

•

Criar um ecossistema de inovação aberto, que envolva o cidadão na sua criação, na
tomada de decisões, no planeamento e na solução de problemas;

•

Replicar as soluções em outras cidades;

•

Criar e coordenar uma rede de cidades inteligentes para áreas de patrimônio
cultural.

Resultados

De forma geral, o POCITYF irá dotar as infraestruturas, tecnologias e serviços (i.e.,

esperados:

edifícios, rede, mobilidade elétrica) chave da cidade com camadas de inteligência,
gizando o caminho para as tornar mais seguras, verdes e responsivas às necessidades
contemporâneas dos seus cidadãos, tecido empresarial e outras organizações.

Período:

2019 a 2024

Parceiros:

O consórcio POCITYF, liderado pela EDP Labelec, é formado por 46 parceiros de 13 países:
Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Holanda, Eslovénia, Hungria, Dinamarca,
Finlândia, Áustria, Bélgica e Suíça.
Ecossistema de Évora: PACT, EDP Labelec, UNINOVA, Universidade de Évora, Ubiwhere,
Decsis, Schneider Electric, Sonae MC, Onyx Solar, Tegola Canadese, Betteries, Kimatica e
INESC TEC.

No âmbito dos projetos anteriormente referidos, o PACT realizou um vasto conjunto de atividades, eventos e
iniciativas que se encontram descritos no Anexo I a este Relatório de Gestão, bem como promoveu a realização
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de diversos estudos e relatórios, assim como assegurou diversas sessões de mentoria, quer através de parceiros
associados, quer através de recursos próprios.
No ano de 2020, fruto das restrições impostas para controlo da pandemia COVID-19 no que diz respeito à
mobilidade e ao agrupamento de pessoas, assistiu-se a uma generalização de atividades e eventos à distância
com recurso a plataformas de vídeo conferência. Também o PACT recorreu em inúmeras ocasiões a esta
modalidade para dar continuidade às atividades a que se tinha proposto, quer individualmente, quer no âmbito
de projetos e prestações de serviços.
Em seguida apresenta-se a infografia resumo das atividades realizadas pelo PACT e que estão categorizadas por:
o

Tipologia de eventos

o

Entidade organizadora

o

Local de realização

Tipologia de Eventos - 2020
Seminário/conferência;
23; 42%

workshop/formação;
16; 29%

Causa social;
4; 7%

Visita; 4; 7%

Networking;
8; 15%

Tipologia de Eventos (ano 2019)
7
Conferências

9
9

Feiras
Seminários
Visitas
Workshops
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Apenas
realizados no
PACT; 3; 5%

Entidade organizadora - 2020

Co-organização;
4; 7%

Participação
; 18; 33%

Organização; 30;
55%

Eventos (ano 2019)
Ev. Coorganizados
3

Ev. Organizados pelo
PACT
Ev. Participados

21
36

Ev. Apenas
realizados no PACT

Internacional;
1; 2%

15

Local de Realização - 2020

On-line;
30; 54%

Nacional;
24; 44%

Local de Realização (ano 2019)
16

Internacional
Nacional
59
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Ainda no âmbito dos projetos cofinanciados por fundos comunitários, no ano de 2020, o PACT:
 continuou a aguardar a decisão da candidatura “IMPLEMENTS”, apresentada ao INTERREG-SUDOE em
2019, sob a coordenação da Associação RedComercio;
 iniciou a preparação da candidatura “2S_CIRCULARE: Systemic Solutions for a Circular Economy in the
Alentejo Region”, uma candidatura ao Horizonte 2020, liderada pela CCDR Alentejo, cujo objetivo passa
por implementar e demonstrar soluções sistémicas para o desenvolvimento da economia circular na
região do Alentejo. Esta candidatura foi submetida já em janeiro.2021;
 iniciou a preparação da candidatura Digital Innovation Hubs,, que pretende criar um ambiente de
experimentação e testes reais em ambiente colaborativo que apoiem os destinatários na otimização
dos seus produtos, através da estruturação de processos integrados de suporte à inovação.
 O PACT candidatou-se ainda ao programa ESA Business Incubation Centre, integrando, atualmente, a
rede de 15 incubadoras que o Centro de Incubação de Negócios da Agência Espacial Europeia (ESA BIC)
selecionou para apoiar projetos de negócio que têm por base tecnologias e dados da indústria espacial
e, assim, expandir o ecossistema espacial português.

A vertente operacional do PACT ficou indelevelmente marcada pelo contexto atípico que marcou o ano de 2020.
No início de Março foram registados em Portugal os primeiros 2 casos positivos de COVID-19. No dia 11 de
Março, o mesmo dia em que a Organização Mundial de Saúde declarou a doença provocada pelo vírus SARSCoV-2 uma pandemia, o PACT encerrou ao exterior as suas instalações, de modo a contribuir para assegurar a
saúde e segurança de todos os seus colaboradores, assim como os das empresas suas associadas. Desde o
primeiro minuto que o PACT assumiu um papel determinante naquilo que à sua responsabilidade diz respeito,
tendo definido uma estratégia de combate à pandemia. Essa estratégia baseou-se num apoio prestado em
diferentes frentes: primeira e segunda linhas de combate à pandemia (funcionários das áreas da saúde e forças
especiais), empresas e comunidade.
Em parceria com diversas empresas e entidades da região, o PACT conseguiu produzir mais de 2 500 litros de
gel desinfetante, cerca de 1 200 viseiras e 2500 máscaras que ofereceu a mais de 110 instituições da região que
combateram a pandemia nas primeira e segunda linhas.
Como forma de apoiar as empresas da região na adaptação à nova realidade do confinamento e teletrabalho, o
PACT criou e disponibilizou conteúdos, através de infográficos e monografias, com os temas “Importância do
Marketing digital nos dias de hoje”, “Manter a Produtividade em Teletrabalho”, “Repensar a Estratégia em
tempos de crise” e “Gestão do Fluxo de Caixa”. Foi ainda reforçado o apoio às empresas através da criação de
salas de conferência nas instalações do PACT, da organização de uma sessão de esclarecimentos com as
empresas inPACT orientada pela Diretora da Escola de Enfermagem da Universidade de Évora, e de uma parceria
celebrada entre o PACT e a Amazon Web Services para utilização dos serviços da cloud.
Com a pretensão de se manter ativo e próximo da comunidade, o PACT organizou 7 webinars orientados por
especialistas das áreas da Psicologia, Saúde e Desporto, Marketing Social e de Causa, Turismo e Segurança
Informática. Ainda neste sentido, e de forma a debater as incertezas do futuro pós pandemia, o PACT lançou 2
debates, um primeiro com os representantes de cinco das maiores Associações e Federações Académicas do
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País, e um segundo com Professores Académicos, uma jornalista e ainda o Administrador da Hidrofer.
Em conjunto com a Universidade de Évora, e ainda no âmbito da estratégia definida, o PACT realizou mais de
100 testes serológicos ao coronavírus SARS-CoV-2, tendo como destinatários os colaboradores das suas
empresas associadas, da ADRAL, da ANJE e do NERE.
Embora o foco do PACT esteja direcionado para as empresas de base tecnológica, a responsabilidade social que
assume perante toda a comunidade, impôs-se e o PACT pensou, estruturou e promoveu uma iniciativa de apoio
ao comércio local – o Matchmaking de Natal. Esta iniciativa juntou jovens voluntários e comércio local,
desafiando os primeiros a durante a época natalícia, divulgarem gratuitamente um estabelecimento de
comércio local nas suas redes sociais. Esta iniciativa contou com a adesão e participação de cerca de 30 jovens
voluntários, que se empenharam a ajudar um setor que, face ao contexto pandémico, se encontra numa
situação difícil.
Também no mês Dezembro, o PACT fez uma campanha de recolha de alimentos para entregar a uma associação
de cariz social da cidade.
Toda esta dinâmica associada ao Plano de Ação Estratégico do PACT mereceu destaque por parte da imprensa
regional e nacional, chegando por diversas vezes a canais televisivos.

A pandemia veio alterar em grande escala todo aquele que era o exercício normal do Parque, designadamente
ao nível da elevada redução do número de eventos físicos. Não obstante, todos os esforços foram tidos para
reduzir o impacto da pandemia neste sentido, conseguindo garantir a realização de algumas iniciativas nas suas
instalações, tendo para isso criado condições de segurança adaptadas à realidade do momento, e de onde se
destacam:
 Cerimónia de Apresentação do Projeto ATL-100 do CEiiA, com a presença de do Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Doutor Manuel Heitor, e da Ministra da Coesão Territorial, Doutora Ana
Abrunhosa;
 Lançamento da Elio Tecnologia, empresa do ecossistema CEiiA com a presença da Ministra da
Agricultura, Dra. Maria do Céu Antunes e do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Doutor
Manuel Heitor;
 Assinatura de parceria entre o PACT e o CEiiA;
 Cerimónia de Entrega de Prémios Born from Knowledge (BfK) Awards e Anúncio de Vencedores da 3ª
edição do Prémio Nacional de Jornalismo de Inovação (PNJI), promovidos pela Agência Nacional de
Inovação;
 Pitch Regional do Turism Explorers, uma iniciativa da Fábrica de Startups em parceria com o Turismo de
Portugal;
 2ª Edição do Bootcamp de Robótica destinado a alunos das escolas secundárias da região Alentejo, que
contou com o patrocínio da DECSIS.

Consciente de todas as adversidades impostas pelo contexto pandémico, o PACT continuou o seu trabalho na
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aproximação e diálogo com as empresas suas associadas, procurando continuar a auscultar as suas necessidades
e objetivos, em ordem a promover potencial matchmaking entre empresas ou entre empresas e as instituições
de ensino superior da região.

Do ponto de vista de gestão interna, o PACT manteve a trajetória de uma gestão criteriosa e rigorosa, como
condição indispensável ao seu equilíbrio económico e financeiro, na medida em que não recebe qualquer apoio
financeiro nem dos seus acionistas, nem de qualquer outra organização pública ou privada.
Neste âmbito, o PACT:
 Continuou a promover a utilização e a reserva dos diversos espaços presentes no edifício central
(iniciativas divulgadas essencialmente pelos meios digitais e campanhas promocionais), criando
condições adaptadas ao contexto pandémico vivido, tais como a criação de salas de conferências e a
aquisição de um quadro interativo;
 Continuou com as operações relativas à manutenção operacional do edifício central do PACT (limpeza;
espaços verdes; arranjos e adaptações nas casas de banho; arranjos na cozinha);
 Reforçou de forma notória a sua presença e notoriedade nas redes sociais;
 Deu continuidade à revisão de um conjunto de materiais de divulgação, no sentido de se produzirem
diversos “dossiers / módulos” que podem ser devidamente adaptados a várias necessidades,
realizando-se, sempre que possível e justificado, a produção/tradução destes conteúdos em inglês;
 Deu continuidade à sua estratégia de comunicação e realização de eventos regulares dirigidos a
empresas associadas e externas, adaptando a maioria das situações ao formato online, de forma a
consolidar a notoriedade junto desta tipologia de entidades, que são um segmento de clientes
importantes do PACT;
 Reforçou a sua disponibilidade para a realização de eventos com as escolas adaptados à realidade,
tendo em consideração a impossibilidade dessas para a realização de visitas presenciais ao PACT, no
sentido aumentar a sua visibilidade, a das suas empresas e de outros diversos stakeholders;
 Contratação de dois novos recursos humanos para a área financeira, resultando na profissionalização
acrescida desta vertente do PACT, através da melhoria da sua organização interna e a implementação
de mecanismos de planeamento financeiro e de monitorização sistemática e continuada da situação
económica e financeira do PACT. Seguem-se algumas das melhorias efetuadas: 1. Melhor utilização das
funcionalidades do TOC online, que permitiu agilizar todos o processo de gestão e coordenação das
despesas operacionais; 2. Criação de controlo de custos em tempo real; 3. Elaboração de um ficheiro
de tasks para acompanhamento permanente das atualizações dos contratos e respetivas mensalidades;
4. Criação de um ficheiro de controlo de faturação, que permite analisar mensalmente todas as receitas
do PACT; 5. Criação de ficheiro com toda a informação consolidada relativa aos projetos, permitindo
um grande ganho de tempo nas tarefas diárias de consulta de informação; 6. Redução das comissões
bancárias; 7. Implementação de consumo máximo de energia por m2;
 Iniciou-se o processo de regularização dos documentos internos nas diversas áreas, para além da
financeira, o que permitiu uma otimização do tempo gasto pelos recursos humanos;
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 Com a necessidade de expansão de uma das empresas já sediada no PACT ( TwoImpulse), foi criada
uma nova sala, colocando separadores em vidro num espaço no rés-do-chão. A DigitalWorks, passou
para esse novo espaço, ocupando também o espaço ao lado que pertencia à TwoImpulse. A TwoImpulse
ficou assim com o espaço que tinha no piso superior, juntando a esse o espaço onde estava a
DigitalWorks (a parede que separava as duas salas foi removida e o espaço adaptado);
 O PACT acolheu 3 estágios do IEFP de licenciatura, que foram três importantes contributos para as áreas
das Finanças, Marketing e Comunicação e Projectos. A par disso, acolheu ainda um estágio curricular,
por um período de 3 meses, relativo a uma licenciatura também em Marketing e Comunicação;
 Foram alteradas as placas de sinalização do interior do PACT, que tinham ainda a denominação antiga
de PCTA;
 Restruturou-se o espaço de co-work do piso superior, de modo a assegurar não só o distanciamento
exigido pela situação atual, como também a tornar o espaço e os recursos lá existentes mais user
friendly, facilitando a sua utilização e aumentando os níveis de conforto dos utilizadores.
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Investimentos
Os investimentos líquidos assumem, em 31.dez, a seguinte expressão contabilística:
2020

2019

Valor (€)
Edifícios e Outras Construções

%

Valor (€)

Variação 2020 - 2019
%

Valor (€)

%

2 171 124

78,0%

2 224 418

79,1%

- 53 294

- 2,4%

193 078

6,9%

249 007

8,9%

- 55 929

- 22,5%

0

0,0%

22

0,0%

- 22

- 100,0%

5 977

0,2%

7 961

0,3%

- 1 984

- 24,9%

Ativos intangíveis

268 738

9,7%

273 775

9,7%

- 5 037

- 1,8%

Investimentos em curso

140 009

5,0%

50 000

1,8%

90 009

180,0%

4 996

0,2%

6 311

0,2%

- 1 315

- 20,8%

2 783 922

100,0%

2 811 494

100,0%

- 27 572

- 1,0%

Equipamento Básico
Equipamento Administrativo
Outros ativos tangíveis

Investimentos Financeiros
TOTAL

O ano de 2020 registou um ligeiro decréscimo nos investimentos líquidos do PACT, tendo terminado o ano com
uma redução de 27 572 euros, o que representa uma quebra percentual de 1,0%.
Não obstante o aumento registado nos “Investimentos em curso”, decorrente da execução do projeto “CIU3A
– Centro de Inovação Universitária da Andaluzia, Alentejo e Algarve” (mais 90.000 euros, relativamente a 2019).
o valor das amortizações e depreciações registadas em 2020, porque superiores àquele acréscimo, impuseram
a quebra global registada.
Ainda nesta grandeza contabilística, importa referir que decorrente de analise dos ativos intangíveis e do
contrato efetuado com a Câmara Municipal de Évora sobre um direito de superfície do terreno onde o PACT
instalou o seu edifício, e também da responsabilidade assumida para os anos futuros e porque neste exercício
foi pago IMT, conforme previsto na NCRF 4, foram efetuados registos através da reexpressão da informação
obtida e apresentada para efeitos comparativos, relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
incluindo os saldos de abertura com efeitos a 1 de janeiro de 2019. Assim os ativos intangíveis de 2019 sofreram
um acréscimo no montante de 272.552,85 euros, por contrapartida também em 2019, de outras dividas a pagar
(não corrente) em igual montante. O detalhe integral desta reexpressão pode ser consultado no ponto 4 do
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados.

Gastos e Rendimentos
Na tabela da página seguinte apresenta-se a expressão financeira dos rendimentos obtidos no ano de 2020 e no
ano de 2019.
No ano de 2020, o conjunto dos rendimentos do PACT registaram um decréscimo de 96.555 euros,
comparativamente aos rendimentos registados em 2019, o que representa uma variação negativa de 12,7%.
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2020
Valor (€)

2019
%

Valor (€)

Variação 2020 - 2019
%

Valor (€)

%

Vendas e Serviços Prestados

378 374

56,8%

514 773

67,5%

- 136 399

- 26,5%

Subsídios à exploração

196 691

29,5%

152 546

20,0%

44 145

28,9%

90 900

13,6%

95 201

12,5%

- 4 301

- 4,5%

665 965

100,0%

762 520

100,0%

- 96 555

- 12,7%

Outros Rendimentos e Ganhos
TOTAL

Por rúbricas, assiste-se um comportamento diferenciado, tendo os “subsídios à exploração” aumentado 28,9%
( + 44.145 euros).
A contrário, no ano de 2020 registou-se uma quebra de 26,5% (- 136.399 euros) na rubrica de “vendas e serviços
prestados”, na medida em que as prestações de serviços à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no
âmbito dos projetos pivot de fornecimento de recursos científicos, terminaram no ano de 2019.

As rubricas de gastos encerraram os anos de 2020 e 2019 com a seguinte expressão financeira:
2020
Valor (€)

2019
%

Valor (€)

Variação 2020 - 2019
%

Valor (€)

%

Fornecimentos e serviços externos

159 389

25,5%

206 957

27,9%

- 47 568

- 23,0%

Gastos com o Pessoal

307 910

49,2%

385 116

51,9%

- 77 206

- 20,0%

Gastos depreciação e amortização

119 919

19,2%

123 558

16,7%

- 3 639

- 2,9%

38 258

6,1%

26 430

3,6%

11 828

44,8%

625 476

100,0%

742 061

100,0%

- 116 585

- 15,7%

Outros gastos
TOTAL

O total dos gastos em 2020 registaram, comparativamente a 2019, um decréscimo de 116.585 euros, o que
corresponde a uma diminuição percentual de 15,7%.
Em termos desagregados, só a rubrica “Outros gastos” assume um comportamento diferenciado relativamente
ao comportamento global, ao registar, em 2020 e comparativamente a 2019, um acréscimo de 44,8% (+ 11.828
euros).
Este comportamento global dos gastos, assim como dos próprios rendimentos, reflete o abrandamento da
atividade operacional do PACT, decorrente não apenas do fim de alguns contratos de prestação de serviços (no
âmbito dos projetos pivot de fornecimento de recursos científicos), como também da diminuição e reorientação
da atividade associada aos projetos financiados por fundos comunitários.

O comportamento das diferentes rubricas que compõem os “fornecimentos e serviços externos” está expresso
no quadro da página seguinte:
Em 2020, o PACT incorreu em “fornecimentos e serviços externos” no valor global de 159.389 euros, o que,
comparativamente a 2019, traduz uma redução de 47.568 euros (-23%).
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2020
Valor (€)
Subcontratos

2019
%

Valor (€)

Variação 2020 - 2019
%

Valor (€)

%

0,0%

1 470

0,7%

- 1 470

- 100,0%

101 412

63,6%

131 988

63,8%

- 30 576

- 23,2%

Trabalhos especializados

86 372

54,2%

124 617

60,2%

- 38 245

- 30,7%

Publicidade e propaganda

424

0,3%

0

0,0%

424

Vigilância e segurança

414

0,3%

82

0,0%

332

404,9%

Honorários

10 642

6,7%

2 857

1,4%

7 785

272,5%

Conservação e reparação

2 446

1,5%

2 431

1,2%

15

0,6%

Outros serviços especializados

1 114

0,7%

2 001

1,0%

- 887

- 44,3%

8 583

5,4%

6 450

3,1%

2 133

33,1%

23 600

14,8%

30 082

14,5%

- 6 482

- 21,5%

Eletricidade

16 542

10,4%

23 417

11,3%

- 6 875

- 29,4%

Combustíveis

2 929

1,8%

3 222

1,6%

- 293

- 9,1%

Água

3 853

2,4%

3 443

1,7%

410

11,9%

Outros (energia e fluídos)

276

0,2%

0

0,0%

276

5 772

3,6%

20 132

9,7%

- 14 360

- 71,3%

20 022

12,6%

16 835

8,1%

3 187

18,9%

Rendas e alugueres

6 660

4,2%

4 003

1,9%

2 657

66,4%

Comunicação

1 807

1,1%

1 379

0,7%

428

31,0%

Seguros

3 041

1,9%

2 845

1,4%

196

6,9%

Despesas de representação

1 667

1,0%

934

0,5%

733

78,5%

Limpeza, higiene e conforto

5 944

3,7%

6 520

3,2%

- 576

- 8,8%

Outros Serviços

903

0,6%

1 154

0,6%

- 251

- 21,6%

159 389

100,0%

206 957

100,0%

- 47 568

- 23,0%

Serviços especializados

Materiais
Energia e fluídos

Deslocações, estadas e transportes
Serviços diversos

Em termos desagregados são de realçar as reduções verificadas nas rubricas de “Trabalhos especializados” ( 38.245 euros; - 30,7%), “Energia e fluídos – eletricidade” ( - 6.875 euros; - 29,4%) e “Deslocações, estadas e
transportes” ( - 14.360 euros; - 71,3%).
Todas as reduções anteriormente referidas são consistentes com os efeitos provocados pelas medidas de
combate à pandemia COVID-19, impostas pelo governo ao longo do ano de 2020, que conduziram a uma
contração generalizada da atividade económica e a uma significativa redução da mobilidade dos agentes
económicos.
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Situação económica e financeira
O ativo líquido do PACT decompõe-se como se segue:
2020
Valor (€)
Ativo não corrente

2019
%

Valor (€)

Variação 2020 - 2019
%

Valor (€)

%

2 808 807

81,7%

2 836 379

83,7%

- 27 572

- 1,0%

Clientes (a)

69 319

2,0%

304 766

9,0%

- 235 447

- 77,3%

Estado e outros entes públicos

10 187

0,3%

3 629

0,1%

6 558

180,7%

250 948

7,3%

225 000

6,6%

25 948

11,5%

2 219

0,1%

2 859

0,1%

- 640

- 22,4%

295 667

8,6%

15 982

0,5%

279 685

1750,0%

3 437 147

100,0%

3 388 615

100,0%

48 532

1,4%

Outros créditos a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários
TOTAL

(a) Em 31.dezembro.2020, os principais clientes com saldos em aberto, e que representam 90,1% do total em dívida, eram os
seguintes:
CEiiA
ASSICANTI
DIGITALWORKS

23 152,19 €
18 983,22 €
10 595,35 €

DECSIS
INTERPREV
UÉVORA

5 919,39 €
2 414,05 €
1 402,56 €

O ativo líquido do PACT á data de encerramento do ano de 2020 era superior ao valor que registava à data de
encerramento do ano de 2019, em 48.532 euros, isto é um acréscimo percentual de 1,4%.
Analisando as diferentes rubricas que compõem o ativo, são de assinalar as variações comparativas registadas
nas rubricas “Clientes” e “Caixa e depósitos bancários”.
A 31.dezembro, os clientes diminuíram 235.447 euros (- 77,3%) entre 2020 e 2019. Esta significativa redução,
prende-se com a faturação efetuada em dez.2019 (e paga em jan.2020) à Universidade de Évora e à Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa, no âmbito dos projetos pivot de fornecimentos de recursos científicos.
O expressivo aumento dos meios monetários (+ 279.685 euros) também se prende com a atividade no âmbito
dos projetos pivot de fornecimentos de recursos científicos, que gera um desfasamento temporal, com
significado, entre o momento de recebimento dos réditos e o pagamento dos respetivos gastos
[sistematicamente em ano(s) posterior(es)].
O passivo decompõe-se da seguinte forma:
2020
Valor (€)
Passivo não corrente

2019
%

Valor (€)

Variação 2020 - 2019
%

Valor (€)

%

518 182 45,3%

522 553 50,0%

- 4 371

- 0,8%

Fornecedores (a)

41 702 3,6%

64 633 6,2%

- 22 931

- 35,5%

Estado e outros entes públicos

11 807 1,0%

78 134 7,5%

- 66 327

- 84,9%

432 0,0%

80 513 7,7%

- 80 081

- 99,5%

52 033 4,6%

69 923 6,7%

- 17 890

- 25,6%

519 225 45,4%

229 685 22,0%

289 540

126,1%

97 940

9,4%

Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar
Diferimentos
TOTAL

1 143 381

100,0%
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(a) Em 31.dezembro.2020, os principais fornecedores com saldos em aberto, e que representam 80,4% do total em dívida, eram
os seguintes:
CMÉVORA

SEMENTES DE MUDANÇA

20 609,70 €

12 900,00 €

Como já referido na análise ao mapa de “investimentos”, houve necessidade de se proceder à reexpressão da
informação obtida e apresentada para efeitos comparativos, relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de
2019, incluindo os saldos de abertura com efeitos a 1 de janeiro de 2019. Assim, o “Passivo não corrente” a
31.dezembro.2019 sofreu um acréscimo no montante de 272.552,85 euros, por contrapartida também em
2019, dos ativos intangíveis de igual montante. O detalhe integral desta reexpressão pode ser consultado no
ponto 4 do Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados.

Constata-se que o passivo total do PACT aumentou 97.940 euros em 2020, comparativamente a 2019, a que
corresponde um acréscimo percentual de 9,4%.
Por rubricas, com exceção dos “Diferimentos”, todas as demais rubricas registaram variações negativas a
31.dez.2020, comparativamente a 31.dez.2019, sendo de destacar as reduções verificadas nas rubricas: (i)
“Estado e outros entes públicos” ( - 66.327 euros; - 84,9%), resultado de um menor apuramento de IVA a pagar
referente aos quartos trimestres de 2020 e 2019; (ii) “Financiamentos obtidos” ( - 80.081 euros; - 99,5%),
corolário de o PACT, a 31.dez.2020, não estar a utilizar qualquer valor da conta corrente caucionada, que se
encontra negociada com o Millennium BCP.
A variação positiva registada nos “Diferimentos” ( + 289.540 euros; + 126,1%) é explicada, na sua esmagadora
maioria, pelos efeitos da atividade desenvolvida no âmbito dos projetos pivot de fornecimentos de recursos
científicos, que gera um desfasamento temporal, com significado, entre o momento de emissão das faturas e o
momento em que o PACT irá incorrer nos gastos associados [em ano(s) posterior(es)].
De modo análogo, o valor global dos “Diferimentos” à data de 31.dez.2020 é explicado em 94,5% pelos efeitos
da atividade desenvolvida no âmbito dos projetos pivot de fornecimentos de recursos científicos, e que é
responsável por 495.584 euros daquele valor total.

Indicadores financeiros

2020
Ativo Corrente

2019

Variação 2020 - 2019
Valor (€)

%

628 340

552 236

76 104

13,8%

Ativo Líquido

3 437 147

3 388 615

48 532

1,4%

Capital Próprio

2 293 766

2 343 174

- 49 408

- 2,1%

625 199

522 888

102 311

19,6%

1 143 381

1 045 441

97 940

9,4%

Passivo Corrente
Passivo Total
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2020

2019

Liquidez geral (Ativo corrente / Passivo corrente)

100,5%

105,6%

Solvabilidade (Ativo Líquido / Total Passivo)

300,6%

324,1%

66,7%

69,1%

Autonomia financeira (Capitais Próprios / Ativo Líquido)

Os indicadores financeiros apresentados, atestam a equilibrada situação que o PACT regista no final do ano de
2020.
Genericamente, as variações verificadas nos indicadores, em 2020 comparativamente a 2019, resultam em
grande medida dos impactos do projeto CLARIN (projeto pivot - fornecimento de recursos científicos).

Por último, importa salientar que, à semelhança dos dois últimos anos (2018 e 2019), também o ano de 2020
encerrou com um Resultado Líquido Positivo, agora no valor de 40.489 euros, como corolário de uma gestão
criteriosa e rigorosa que tem vindo a ser prosseguida pelo PACT, de há quatro anos a esta parte.
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4 – PERSPETIVAS FUTURAS
As perspetivas futuras são sempre um dos elementos que aportam maior risco e incerteza, situação que é
agravada para o ano de 2021, tendo em consideração que a pandemia COVID-19 continua a devastar o planeta,
pelo que, apesar dos sinais positivos, até pela vacinação em curso, subsistem dúvidas e incertezas quanto aos
efeitos das várias variantes do SARS-CoV-2 que têm sido identificadas.
Pode dizer-se que neste momento o PACT encontra-se num momento importante e de delicado compromisso.
Por um lado, a situação atípica iniciada em 2020, provocada pela pandemia do COVID-19, e que teve um impacto
muito negativo em toda a economia. Por outro, o início das obras de expansão das suas instalações físicas, e a
subjacente necessidade de angariação de fundos para suprir o financiamento necessário à sua concretização.
Acrescenta-se, a estes dois pontos, o facto de ainda não estarem abertas as candidaturas a projetos aos novos
quadros comunitários, um importante pilar da sustentabilidade financeira do PACT.
Associado à pandemia, que ainda se prolonga e prolongará no presente ano, surgiram problemas como o atraso
nos pagamentos por parte das empresas associadas do PACT e a dificuldade de angariação de sponsors e
parcerias para a fase 2.0. É imperioso que a equipa esteja alinhada, procure de forma dinâmica novas formas de
financiamento e seja efetuada uma gestão rigorosa e criteriosa. Em 2021, a sustentabilidade financeira será uma
das maiores preocupações da equipa do PACT.
Não obstante todas as dificuldades, apresentam-se em seguida o conjunto de realizações que o PACT pretende
prosseguir em 2021, em ordem ao reforço do seu posicionamento e da sua afirmação no contexto regional,
nacional e internacional, no que ao empreendedorismo, inovação e transferência de conhecimento/tecnologia
diz respeito.

1. No contexto da ampliação das instalações físicas.
1.1. A concretização da edificação do conjunto de edifícios que constituem a 2ª fase assume papel central
durante o ano de 2020. A aprovação, no final de 2020, da candidatura ao “Alentejo 2020”
conjuntamente com a candidatura anteriormente aprovada pelo “POCTEP”, possibilitam a
concretização deste projeto estruturante, ao garantirem a mobilização dos fundos estruturais
europeus indispensáveis à sua realização.
1.2. Não obstante, esta 2ª fase levanta um conjunto de desafios, cuja resolução passa pela alocação de
uma multiplicidade de recursos, a que o PACT já deu início. Nomeadamente, em 2021, esta 2ª fase irá
contemplar: (i) a conclusão da revisão dos projetos de execução de arquitetura e especialidades do
edifício financiado pelo POCTEP; (ii) a realização dos procedimentos administrativos de contratação
das entidades que ficarão responsáveis pela realização dos projetos de execução de arquitetura e de
especialidades dos edifícios candidatados ao Alentejo 2020; (iii) a realização dos procedimentos
administrativos conducentes à contratação pública das empreitadas e das respetivas fiscalizações; (iv)
a consignação das empreitadas. Neste contexto, tanto ao nível da estratégia, como da equipa de
recursos humanos, agora mais sólida, introduziram-se alterações com vista a uma melhor articulação
com as atividades inerentes à concretização e sucesso desta 2ª fase.
1.3. O alinhamento da estratégia desenhada para 2021, associada a toda a reestruturação referida no
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ponto anterior, prevê a continuação do desenvolvimento e dinamização de atividades (algumas já
iniciadas em anos anteriores) que possibilitem ao PACT angariar recursos financeiros, em montante
sensivelmente igual ao valor da contrapartida própria exigida pelos mecanismos de financiamento
envolvidos nesta operação (Alentejo 2020 e POCTEP). São atividades de promoção das instalações
(e/ou de divulgação da atratividade destas mesmas instalações), junto de entidades/empresas, quer
sejam já associadas do PACT, quer de âmbito nacional e internacional. Divulgar-se-ão as diferentes
modalidades de angariação do montante necessário e que são: (i) recebimento total antecipado do
aluguer

de

um

determinado

espaço

por

um

determinado

período

de

tempo;

(ii)

sponsorização/patrocínios de espaços (salas, átrios, alas, edifícios, …); (iii) participação no capital social
do PACT; (iv) outras formas de angariação que se possam vir a mostrar pertinentes e adequadas.
1.4. Todavia, o PACT está consciente da situação excecional que todos estamos a atravessar, decorrente
da pandemia COVID-19 que está a provocar uma quebra acentuada na economia á escala mundial.
Nesta conjuntura particularmente difícil, as angariações empresarial e financeira necessárias à
consecução da 2ª fase estão tremendamente dificultadas (as quais, só por si, e em situação normal, já
não seriam fáceis, tendo em conta o modelo de sustentabilidade de um Parque de Ciência e
Tecnologia), sendo necessário um ajustamento continuado das estratégias que deverão ser
implementadas a cada momento.

2. No contexto da internacionalização do PACT
2.1. Procurar continuar a desenvolver um conjunto de iniciativas para reforçar o posicionamento do PACT
junto de mercados/stakeholders internacionais para acolhimento de novas iniciativas empresariais
internacionais, por forma a aprofundar a internacionalização do PACT, enquanto prioridade estratégica
da sua afirmação no panorama nacional e internacional. Ainda no âmbito da internacionalização e no
sentido de contribuir para a referida afirmação, o PACT irá procurar estabelecer parcerias
internacionais, com parques de ciência e tecnologia e/ou incubadoras, que permitam o intercâmbio
de empreendedores entre estas diferentes entidades.
Estas iniciativas terão de ser ajustadas às condições existentes em cada momento, decorrente dos
constrangimentos impostos pelo combate à propagação da epidemia COVID-19.

3. No âmbito dos projetos cofinanciados por fundos comunitários
3.1. Dar continuidade à execução dos projetos aprovados e apresentar, e integrar, novas candidaturas a
projetos que promovam de forma direta a missão e visão do PACT, reforçando em simultâneo a sua
sustentabilidade económica e financeira numa perspetiva de médio e longo prazo. Esta pretensão
deverá ser devidamente articulada com a disponibilidade dos recursos humanos da equipa PACT.
3.2. Integrar novas candidaturas, sejam individuais, sejam em consórcio com parceiros SRTT, é uma das
prioridades para o ano de 2021. Importa dinamizar e financiar a realização de atividades
compreendidas na missão do PACT, incluindo as de âmbito social. Para o efeito, as candidaturas a
apresentar aos diferentes avisos, têm de ser suficiente estruturadas e robustas de modo a,
inequivocamente, poderem serem aprovadas. Novas candidaturas são imprescindíveis para
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assegurarem o pagamento, a médio prazo, dos Recursos Humanos existentes. Paralelamente, as
atividades que irão ser desenvolvidas no âmbito dos novos projetos que vierem a ser candidatados e
aprovados, contribuirão para melhorar o ecossistema de inovação e de empreendedorismo,
contribuindo também assim para a afirmação e reconhecimento do PACT e da Região Alentejo.

4. No contexto da reorganização interna
4.1. Consolidar o business development do PACT é uma das atividades identificadas como prioritárias para
2021, com especial foco na promoção dos futuros espaços (da 2ª fase) junto de interessados, em
articulação com o modelo de financiamento da operação em causa. Para além desses pontos, outros
já foram revistos e também foram propostas novas medidas, nomeadamente ao nível da gestão de
qualidade, pretendendo-se certificar os procedimentos do PACT aos requisitos da norma “ISO 9001 Sistema de Gestão da Qualidade”.
4.2. Em janeiro.2021, os recursos humanos selecionados no âmbito do projeto RHAQ iniciaram funções no
PACT nas áreas de Business Development, Economia Circular, Indústria 4.0, Saúde Digital, Aeronáutica
e Marketing e Comunicação. Este é um reforço de extrema relevância para a fase de expansão,
crescimento e desenvolvimento em que o PACT se encontra. Em 2021, espera-se que estes 6 recursos
humanos desenvolvam atividades de transferência e valorização do conhecimento (TVC) para
empresas com o propósito de dar resposta a problemas concretos no âmbito da inovação e
competitividade.
4.3. A área do Marketing e Comunicação será uma das áreas com maiores alterações em 2021. Pretendese proceder à revisão da estratégia de comunicação e à restruturação do plano de comunicação,
acompanhada de um planeamento de rebranding da marca PACT. Estas ações permitirão aumentar e
consolidar a notoriedade do PACT junto das entidades do SRTT, das empresas e da sociedade.
4.4. Também a área financeira sofreu uma ligeira reestruturação no início de 2021, com o cessar de funções
de um dos recursos humanos que lhe estava afeto. Foram redefinidas tarefas entre o responsável por
essa área e um dos novos RHAQ com experiência na área de projetos, o qual passa a assegurar a sua
vertente financeira. Em 2021, pretende-se continuar o trabalho desenvolvido no ano anterior, em
ordem à profissionalização desse segmento, prosseguindo assim a melhoria da sua organização interna
e a implementação de mecanismos de planeamento financeiro e de monitorização sistemática e
continuada da situação económica e financeira do PACT.
4.5. Ao nível da gestão do BackOffice do PACT, no ano de 2021 procurar-se-á: (i) regularizar e consolidar
questões relativas com os procedimentos internos; (ii) rever e implementar e/ou consolidar
procedimentos para gestão de tesouraria, cobrança de valores pendentes e planeamento financeiro
interligado com a execução de projetos co-financiados; (iii) continuar a estabilizar um conjunto de
procedimentos associados à manutenção preventiva do edifício e dos equipamentos nele instalados,
sendo ainda necessário selecionar e contratualizar com diversas entidades prestadores desta tipologia
de serviços.
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5. A nível financeiro
5.1. Na sequência do iniciado em anos anteriores, continuar a implementar uma estratégia para aumentar
as receitas próprias do PACT, através do envolvimento de vários recursos humanos, com o
desenvolvimento de um conjunto de serviços complementares e de uma maior rentabilização dos
espaços do atual edifício, nomeadamente pelo aumento de alugueres do Auditório e da Sala de
Multiusos. Em 2021 dar-se-á continuidade a melhoramentos no plano de promoção dos diversos
espaços comuns disponíveis (Auditório, Sala de Multiusos e outros espaços) para cedência a terceiros
para eventos diversos. A aquisição do novo quadro interativo será tida em atenção também neste
âmbito. Prevê-se ainda a introdução de anúncios pagos no muppi, como forma de aumentar as receitas
próprias.
5.2. De modo a assegurar o financiamento ao processo de internacionalização do PACT, irão ser explorados
diferentes incentivos e mecanismos financeiros disponíveis, sejam “Alentejo 2020”, POCTEPs, apoios
IAPMEI, financiamento direto comunitário.
5.3. No final de 2020, foi submetida a concurso a concessão de exploração do refeitório do PACT, tendo-se
chegado a acordo com a empresa “Catering Galhetas”. Apesar do contrato poder ter sido iniciado em
janeiro.2021, o refeitório ainda não esteve aberto ao público, de acordo com as limitações impostas
pelo governo e expressas no Decreto n.º 3-B/2021, publicado em Diário da República n.º 12/2021, 1º
Suplemento, Série I de 2021-01-19. Em 2021, ultrapassadas estas restrições, proceder-se-á à
reabertura deste espaço ao público, com nova gerência.

6. No âmbito da dinamização do Sistema Regional de Transferência de Tecnologia (SRTT)
6.1. Tal como estava previsto, em 2020, o PACT deu início à dinamização da Rede de Ciência e Tecnologia
do Alentejo (RCTA) e do Sistema Regional de Transferência de Tecnologia do Alentejo (SRTT), através
do arranque do projeto “Rede para a Promoção da Qualificação e do Conhecimento do Alentejo”,
candidatado em 2019 a financiamento comunitário através do “Alentejo 2020”. Este projeto é um
passo importante na dinamização destas redes, pretendendo-se, em 2021, dar seguimento às
atividades deste mesmo projeto.

7. No domínio da Inovação o PACT em parceria
7.1. No ano 2020, o PACT tinha como perspetiva iniciar cursos de formação não conferentes de grau, com
o objetivo de colmatar as necessidades de mercado em diversas áreas, tais como Programação
Informática e Inteligência Artificial. Devido à pandemia e a todas as suas limitações, não foi possível a
concretização do pretendido. Contudo, o trabalho continuou para que, em 2021, se possa então dar
início ao anteriormente previsto.
7.2. Consciente que a 2ª fase do PACT, quando concluída, irá proporcionar trabalho para mais de 400
quadros altamente qualificados e sabendo-se a carência de trabalhadores com estas qualificações na
região Alentejo, é expectável que venha a haver uma afluência de recursos humanos e
empreendedores oriundos de outras regiões, do país e mesmo do estrangeiro. Neste contexto, a
existência de condições de habitação condignas a preço justo é fator decisivo para a captação e
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retenção destes talentos, que também poderão servir outras organizações que não estritamente as
sediadas no “PACT – 2.0”. Inclusivamente, este alojamento temporário até poderá servir para
alavancar o estabelecimento na região de start-ups e spinoffs. Em 2021 o PACT irá continuar a
estruturar e planear este projeto.

8. No domínio da responsabilidade social
8.1. O PACT irá procurar elaborar uma candidatura no âmbito da sua responsabilidade social.
8.2. Procurar-se-á aumentar o envolvimento das escolas secundárias da área de influência do PACT, através
da realização de Bootcamps de diversa natureza, de concursos de ideias e de outras atividades
relacionadas com as áreas estratégicas do PACT.
8.3. O PACT irá promover a sua atividade junto das escolas secundárias e profissionais do Alentejo, através
da realização de ações concretas que envolvam a participação dos alunos dessas escolas.
8.4. Continuar-se-á a receber e a acolher estagiários de vários níveis de ensino no âmbito da realização de
estágios curriculares.
8.5. Irão ser realizadas atividades de envolvimento da comunidade, à semelhança do Matchmaking de Natal
e da doação de bens alimentares.
8.6. Procurar-se-á organizar e promover cursos e seminários dirigidos a necessidades específicas de
determinados setores da comunidade em geral, como por exemplo Instituições de Solidariedade
Social.
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5 – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Em cumprimento da legislação aplicável, o Conselho de Administração da sociedade propõe que o Resultado
Líquido positivo do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, no montante de 40.489,03 € (quarenta mil,
quatrocentos e oitenta e nove euros e três cêntimos), seja assim aplicado:

 Resultados Transitados
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6 – OUTRAS INFORMAÇÕES
De acordo com o Código das Sociedades Comerciais confirma-se:
 Não haver ocorrido após o termo do exercício factos relevantes com reflexo direto ou indireto sobre as
contas do exercício de 2020 (art.º66, n.º5 b).
 Ações Próprias (art.º66, nº 5 d) e 325º A nº 1 do CSC)
o

Não terem sido adquiridas ou alienadas ações próprias durante o exercício.

 Negócios de Administradores com a sociedade (art.º66, nº 5 e) e 397º do CSC)
o

Não existirem negócios entre a empresa e os seus Administradores.

 Não existirem sucursais da empresa em qualquer parte do território nacional e estrangeiro (artº 66, nº
5, g);
 Posição Acionista dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização (artº 447, n.º do C.S.C.)
o

Os membros do Órgão de Administração e Fiscalização não são titulares de ações da empresa.

Confirma-se, ainda:
 Igualmente não existirem dívidas em mora à Segurança Social e demais entidades do Setor Público
Estatal.
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7 – AGRADECIMENTOS
A Administração expressa, ainda, os seus agradecimentos a todos os membros dos corpos sociais, aos acionistas
e colaboradores, cujo apoio e desempenho é de realçar em todas as atividades desenvolvidas até ao momento.

Apresentam-se de seguida as demonstrações financeiras relativas ao exercício económico findo.

Évora, 29 de março de 2021

O Conselho de Administração
Soumodip Sarkar – Presidente Executivo
Ausenda de Cáceres Balbino – Vice-Presidente Executiva
Filipa Fixe - Vogal
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DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

março.2021

PACT-PARQUE DO ALENTEJO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SA

NIPC: 510 055 710

BALANÇO INDIVIDUAL em 31 de Dezembro de 2020
Unidade Monetária -> € (1)

RÚBRICAS

NOTAS

DATAS
2020

2019

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Ativos por impostos diferidos
Ativo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Acionistas/sócios
Outros créditos a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários
Total do Ativo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Capital subscrito
Acções (quotas) próprias
Outros Instrumentos de Capital Próprio
Reservas
Resultados transitados
Ajustamentos / Outras variações no capital próprio
Resultado liquido do período
Interesses que não controlam
Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente
Financiamentos obtidos
Passivos por impostos diferidos
Outras dívidas a pagar
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Acionistas/sócios
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar
Diferimentos
Outros passivos financeiros
Total do Passivo
Total do Capital Próprio e do Passivo

8
7
15.1
14

15.1
17
15.1
18.2
5

15.4

15.4
15.4
15.4

15.1
15.1

15.1
17
15.1
15.1
18.2

2 510 187,95 €
268 737,94 €
4 995,79 €
24 884,74 €
2 808 806,42 €

2 531 408,28 €
273 775,15 €
6 310,90 €
24 884,74 €
2 836 379,07 €

0,00 €
69 319,00 €
0,00 €
10 186,86 €
0,00 €
250 948,24 €
2 219,42 €
295 666,53 €
628 340,05 €
3 437 146,47 €

0,00 €
304 766,32 €
0,00 €
3 628,96 €
0,00 €
224 999,98 €
2 858,66 €
15 981,90 €
552 235,82 €
3 388 614,89 €

575 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
- 271 362,54 €
1 949 638,71 €
40 489,03 €
0,00 €
2 293 765,20 €

575 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
- 291 821,83 €
2 039 536,61 €
20 459,29 €
0,00 €
2 343 174,07 €

250 000,00 €
0,00 €
268 182,24 €
518 182,24 €

250 000,00 €
0,00 €
272 552,85 €
522 552,85 €

41 702,25 €
0,00 €
11 807,02 €
0,00 €
432,21 €
52 032,90 €
519 224,65 €

64 633,60 €
0,00 €
78 133,75 €
0,00 €
80 512,85 €
69 923,01 €
229 684,76 €
0,00 €
522 887,97 €
1 045 440,82 €
3 388 614,89 €

625 199,03 €
1 143 381,27 €
3 437 146,47 €

(1) -> O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O C.C. (Nº 15443)
João Murcho

A Administração
Soumodip Sarkar - Presidente Executivo
Ausenda de Cáceres Balbino - Vice-Presidente Executiva
Filipa Fixe - Vogal

PACT-PARQUE DO ALENTEJO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SA

NIPC: 510 055 710

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Período findo em 31 de Dezembro de 2020
Unidade Monetária -> € (1)

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

PERÍODOS
2020

2019

Vendas e Serviços Prestados

11

378 373,90 €

514 772,59 €

Subsídios à exploração

12

196 691,40 €

152 545,66 €

Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e
empreendimentos conjuntos

0,00 €

0,00 €

Variação nos inventários da produção

0,00 €

0,00 €

Trabalhos para a própria entidade

0,00 €

0,00 €

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

0,00 €

0,00 €

18.4

- 159 388,98 €

- 206 956,53 €

16

- 307 910,11 €

- 385 115,67 €

0,00 €

0,00 €

- 11 374,72 €

- 7 862,97 €

Provisões (aumentos / reduções)

0,00 €

0,00 €

Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis
(perdas / reversões)

0,00 €

0,00 €

Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o Pessoal
Imparidade de inventários (perdas / reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)

10

Aumentos / Reduções de justo valor

18.8

- 66,51 €

0,00 €

Outros Rendimentos e Ganhos

18.5

90 899,74 €

95 201,47 €

Outros Gastos e Perdas

18.6

- 21 434,19 €

- 12 844,23 €

165 790,53 €

149 740,32 €

- 119 918,93 €

- 123 558,18 €

0,00 €

0,00 €

45 871,60 €

26 182,14 €

0,00 €

0,00 €

- 1 336,23 €

- 3 087,63 €

44 535,37 €

23 094,51 €

- 4 046,34 €

- 2 635,22 €

40 489,03 €

20 459,29 €

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos / reversões de depreciação e de amortização

7+8

Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis
(perdas / reversões)
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e Rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

18.7

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado Líquido do período

13

Resultado das actividades descontiuadas (líquido de impostos)
incluído no resultado líquido
Resultado líquido do período atribuível a: (2) Detentores do Capital da
empresa-mãe Interesses minoritários
Resultado por acção básico
(1) -> O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros
(2) -> Esta informação apenas será fornecida no caso das contas consolidadas

O C.C. (Nº 15443)
João Murcho

A Administração
Soumodip Sarkar - Presidente Executivo
Ausenda de Cáceres Balbino - Vice-Presidente Executiva
Filipa Fixe - Vogal
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA
Período findo em 31 de desembro de 2020
Unidade Monetária -> € (1)

RÚBRICAS

NOTAS

Períodos
2020

2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes

1 034 618,49 €

556 397,00 €

Pagamentos a fornecedores

- 226 732,72 €

- 334 659,90 €

Pagamentos ao pessoal

- 329 576,20 €

- 343 666,93 €

Caixa gerada pelas operações

478 309,57 €

- 121 929,83 €

Pagamento/recebimento de imposto s/ rendimento

- 1 507,65 €

- 2 348,07 €

Outros recebimentos / pagamentos

- 8 099,81 €

161 998,73 €

468 702,11 €

37 720,83 €

Pagamentos respeitantes a:

- 110 665,46 €

- 1 439,10 €

Ativos fixos tangíveis

- 109 183,41 €

- 1 439,10 €

0,00 €

0,00 €

- 1 482,05 €

0,00 €

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ativos intangíveis
Investimentos financeiros

0,00 €

Outros ativos
Recebimentos provenientes de:

3 064,85 €

0,00 €

Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
2 891,67 €

Investimentos financeiros
Outros ativos
Subídios ao investimento
Juros e rendimentos similares

173,18 €

0,00 €

- 107 600,61 €

- 1 439,10 €

0,00 €

141 257,59 €

Dividendos
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:

141 257,59 €

Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrum. de cap. próprio
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:

- 81 416,87 €

- 164 266,28 €

Financiamentos obtidos

- 80 080,64 €

- 161 178,65 €

Juros e gastos similares

- 1 336,23 €

- 3 087,63 €

- 81 416,87 €

- 23 008,69 €

279 684,63 €

13 273,04 €

Dividendos
Reduções de capital e de outros instrum. de cap. próprio
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de Câmbio
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período

5

15 981,90 €

2 708,86 €

Caixa e seus equivalentes no fim do período

5

295 666,53 €

15 981,90 €
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ANO 2020
Demonstração das Alterações no Capital Próprio
Descrição

Notas

(1) - POSIÇÃO NO ÍNICIO DO PERÍODO (1.jan.2020)

Capital
Realizado

Unidade Monetária: €

Capital Próprio atribuído aos detentores dos Capitais da empresa-mãe
Outros
Ajustament Excedentes
Acções
Outras
Resultado
Resultados
Instrumento Prémios de Reservas Outras
os em
de
Variações no Líquido do
(quotas)
emissão
Legais Reservas Transitados
s de Cap.
activos revalorizaçã
Capital Próprio período
Próprias
Próprio
financeiros
o

575 000,00

- 291 821,83

2 039 536,61

20 459,29

TOTAL
(€)

Interesses
Total do
Minoritário Capital Próprio
s
(€)

2 343 174,07

2 343 174,07

Primeira adopção de novo referencial contab.

0,00

0,00

Alterações de politicas Contabilisticas

0,00

0,00

Diferenças de conversão de demonst. Financ.

0,00

0,00

Realização do Excedente de revalorização dos activos
fixos tangíveis e Intangíveis

0,00

0,00

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e
intangíveis e respectivas variações

0,00

0,00

Ajustamentos por impostos diferidos

0,00

0,00
- 89 897,90

ALTERAÇÕES NO PERÍODO (ano 2020)

Outras alterações reconhecidas no Capital Próprio
(2) - Total das alterações no período

20 459,29
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 459,29

0,00

0,00

- 89 897,90

- 20 459,29

- 89 897,90

- 89 897,90

- 20 459,29

- 89 897,90

40 489,03

40 489,03

20 029,74

- 49 408,87

(3) - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (2020)
(4) = (2) + (3) - RESULTADO INTEGRAL (2020)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 459,29

0,00

0,00

- 89 897,90

0,00

- 89 897,90
40 489,03

0,00

- 49 408,87

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO
PERÍODO

0,00

0,00

Realizações de Capital

0,00

0,00

Realizações de prémios de emissão

0,00

0,00

Distribuições

0,00

0,00

Entradas para cobertura de perdas

0,00

0,00

Outras Operações

0,00

0,00

(5) - Total Operações com detentores de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) = (1) + (4) + (5) POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (31.dez.2020)

575 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 271 362,54

0,00

0,00

1 949 638,71

40 489,03

2 293 765,20

0,00

2 293 765,20
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ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1. Designação de Entidade
PACT – PARQUE DO ALENTEJO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, S.A.

1.2. Sede
Herdade da Barba Rala
Rua Luis Adelino Fonseca, Lote 1-A
7000-651 ÉVORA

1.3. Natureza da Entidade
CAE 82990 – Outras atividades de serviços de apoio às empresas, não especificadas

1.4. Designação e sede da empresa-mãe final e local onde podem ser obtidas cópias das demonstrações
financeiras consolidadas
Universidade de Évora (U.E.)
Largo dos Colegiais, 2
Apartado 94
7002-554 Évora

2. REFERENCIA CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. As demonstrações financeiras anexas estão, por opção, em conformidade com todas as normas que
integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-lei n.º 158/2009 de 13
de Julho e alterações subsequentes, nomeadamente Decreto-Lei 98/2015 de 2 de Junho, Aviso 8254/2015
de 29 de Julho, Aviso 8256/2015 de 29 de Julho, Aviso 8258/2015 de 29 de Julho, Portaria 218/2015 de 23
de Julho e Portaria 220/2015 de 24 de Julho.
Na preparação das demonstrações financeiras tomaram-se como base os seguintes pressupostos:
 Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações e a partir dos registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo
com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.
 Regime da periodização económica (acréscimo)
A Entidade reconhece os rendimentos e gastos à medida em que são gerados,
independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento.
 Materialidade e agregação
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das
Anexo às Demonstrações Financeiras (2020)
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demonstrações financeiras.
 Compensação
Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos
respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi
compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos e viceversa.
 Comparabilidade
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2020
são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de
dezembro de 2019.

2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos
respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma
imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade
No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.

2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam
comparáveis com os do período anterior
Não existem itens que não sejam comparáveis com o período anterior.

3. ADOÇÃO PELA PRIMEIRA VEZ DAS NCRF – DIVULGAÇÃO TRANSITÓRIA
A transição dos PGCA anteriores para as NCRF (a partir de 01/01/2016) não afetou a posição financeira, o
desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados.

4. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILISTICAS E ERROS
No exercício de 2020 não se verificaram alterações das políticas contabilísticas utilizadas.
Reexpressão da informação financeira anteriormente divulgada
Decorrente de analise dos ativos intangíveis e do contrato efetuado com a câmara municipal de Évora
sobre um direito de superfície do terreno onde o PACT instalou o seu edifício, e também da
responsabilidade assumida para os anos futuros e porque neste exercício foi pago IMT, conforme previsto
na NCRF 4, foram efetuados registos através da reexpressão da informação obtida e apresentada para
efeitos comparativos, relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, incluindo os saldos de
abertura com efeitos a 1 de janeiro de 2019. Assim os ativos intangíveis de 2019 sofreram um acréscimo
no montante de 272.552,85 euros, por contrapartida também em 2019, de outros dividas a pagar no
montante de 272.552,85 euros. Este registo também teve efeito na demonstração de resultados na
posição de 31 de dezembro de 2019, na rubrica de fornecimentos e serviços externos com uma redução
de 4.370,61 euros e um aumento na rubrica das amortizações do exercício no mesmo montante. A
reexpressão efetuada teve os seguintes impactos:
Anexo às Demonstrações Financeiras (2020)
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01.01.2019
Divulgado

Efeito da
Reexpressão

01.01.2019
Reexpresso

Ativo
Ativo intangível

1 888,90

Passivo
Outras dividas a pagar - Não corrente
31.12.2019
Divulgado

276 923,46

278 812,36

- 276 923,46

- 276 923,46

Efeito da
Reexpressão

31.12.2019
Reexpresso

Ativo
Ativo intangível

1 222,30

Passivo
Outras dividas a pagar - Não corrente
Demonstração de Resultados
FSE
Amortizações do exercício

272 552,85

273 775,15

- 272 552,85

- 272 552,85

4 370,61
-4 370,61

-206 956,53
-123 558,18

-211 327,14
-119 187,57

4.1. Bases de menuração usadas na preparação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico. As principais
bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:
 Moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas em Euro, constituindo esta a moeda
funcional e de apresentação.
 Ativos Fixos Tangíveis e Intangíveis
Os ativos fixos tangíveis e Intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido
das depreciações/amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.
As depreciações/amortizações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método
da linha reta por duodécimos em conformidade com o período de vida útil estimado para cada
classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.
 Clientes e outros créditos a receber
As contas de clientes e outros créditos a receber estão reconhecidas pelo seu valor nominal
líquido de eventuais perdas por imparidade.
 Imposto sobre o rendimento
A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) sobre
a matéria coletável. Ao valor de coleta de IRC assim apurado acresce ainda derrama, e
tributações autónomas sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC.
A Entidade procede ao registo de impostos diferidos, correspondentes às diferenças
temporárias entre o valor contabilístico dos ativos e passivos e a correspondente base fiscal,
conforme disposto na NCRF 25 – Impostos diferidos.
 Caixa e depósitos bancários
Este item inclui depósitos à ordem em Bancos.
 Subsídios relacionados com ativos depreciáveis
Os Subsídios ao investimento relacionados com ativos depreciáveis/amortizáveis são
Anexo às Demonstrações Financeiras (2020)
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apresentados no capital próprio e imputados a rendimentos numa base sistemática à medida
das depreciações/amortizações praticadas sobre os mesmos ativos.
 Financiamentos
Os financiamentos são registados no passivo pelo valor nominal e, são classificados como
passivos correntes, a não ser que a Entidade tenha o direito incondicional para diferir a
liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos
em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.
 Fornecedores e Outras Dívidas a pagar
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo
seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.
4.2. Outras políticas contabilísticas relevantes
As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF.
4.3. Juízos de valor, excetuando os que envolvem estimativas, que o órgão de gestão fez no processo de
aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas
demonstrações financeiras
A Administração teve como base para aplicação de políticas contabilísticas o que é referido nas NCRF. Não
foram necessários juízos de valor para a aplicação de políticas contabilísticas.
4.4. Principais pressupostos relativos ao futuro
As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade, não tendo a entidade
intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.
4.5. Principais fontes de incerteza das estimativas
Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante nas
estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.

5. FLUXOS DE CAIXA
5.1. Comentário do órgão de Gestão sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que
não estão disponíveis para uso
Todas as quantias evidenciadas no Balanço a 31 de dezembro de 2020 estão disponíveis para uso.
5.2. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários.
Caixa e seus equivalentes
Caixa
Depósitos à ordem
Total

Anexo às Demonstrações Financeiras (2020)

31-12-2020

31-12-2019

76,54 €

27,06 €

295 589,99 €

15 954,84 €

295 666,53 €

15 981,90 €
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6. PARTES RELACIONADAS
6.1. Nome da empresa-mãe: Universidade de Évora (U.E.)
As contas do PACT são integradas no perímetro de consolidação da U.É., uma vez que esta detém 75,65%
do capital do PACT.
Entendem-se ainda como partes relacionadas a GLINTT e o NOVO BANCO detêm respetivamente 6,96% e
a ADRAL detém 1,73% do capital do PACT.
6.2. Transações e Saldos Pendentes:
A U.É., tem à data de 31-12-2020, 435.000 € realizados no capital social do PACT (capital subscrito
totalmente realizado), enquanto que a GLINTT e o NOVO BANCO têm cada 40.000€ realizados, a ADRAL
tem 10.000€, tal como divulgado no ponto 13 do presente relatório.
31-12-2020
Vendas

Compras

Vendas

Compras

267 592,77 €

0,00 €

266 190,11 €

52,50 €

267 592,77 €

0,00 €

266 190,11 €

52,50 €

ADRAL

0,00 €

30,00 €

1 586,70 €

175,00 €

Outras partes

GLINTT

5 664,20 €

0,00 €

664,20 €

0,00 €

relacionadas

DECSIS

21 832,56 €

0,00 €

13 717,61 €

0,00 €

27 496,76 €

30,00 €

15 968,51 €

175,00 €

295 089,53 €

30,00 €

282 158,62 €

227,50 €

Empresa-mãe

UÉ

31-12-2019

Subtotais

Subtotais
Total

Em 2020, as aquisições à ADRAL respeitam, fundamentalmente, a serviços de reprografia.
As prestações de serviços à U.É. respeitam ao aluguer de espaços, recursos científicos e apoio à análise de
projetos.
Para além disso, a entidade mantém um financiamento / suprimentos da empresa-mãe (U.É.) no montante
de 250.000 €, o qual assume a natureza de passivo não corrente.
As transações com a GLINT resumem-se à faturação de serviços de incubação.
As transações com a DECSIS referem-se à cedência de espaços e patrocínios.
Quantias dos saldos pendentes com as partes relacionadas
U.É. (cliente)

Empresa-mãe

31-12-2019

1 402,56 €

79 116,53 €

0,00 €

33 940,96 €

1 402,56 €

113 057,49 €

GLINTT (cliente)

276,75 €

15 596,40 €

ADRAL (cliente)

405,90 €

221,40 €

DECSIS (cliente)

5 919,39 €

11 223,78 €

6 602,04 €

27 041,58 €

U.É. (fornecedor)
Total

Outras partes relacionadas

31-12-2020

Total

7. ATIVOS INTANGÍVEIS
O ativo intangível presente no balanço resulta da implementação de um Modelo SMSRTT e Software Primavera
e do registo do direito de uso pelo período de 70 anos, referente ao contrato do direito de superfície do terreno
Anexo às Demonstrações Financeiras (2020)
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com a Câmara Municipal de Évora.
a) Bases de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta
Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas
amortizações acumuladas.
b) Métodos de depreciação usados
As amortizações dos ativos intangíveis são calculadas numa base sistemática segundo o método da linha
reta fracionada em duodécimos, a partir do momento em que os bens estejam concluídos ou
disponíveis para utilização.
c) Vidas úteis e taxas de amortização usadas
Ativos intangíveis

Vidas úteis e taxas de amortização

(Finitos)

Vidas úteis

Taxas amortização

Projetos de desenvolvimento

3 anos

33,33%

Programas de computador

3 anos

33,33%

Propriedade industrial

70 anos

1,43%

d) Quantias escrituradas brutas e amortizações acumuladas (agregadas com perdas por imparidade
acumuladas) no início e no fim do período
No ponto seguinte é possível a visualização das quantias escrituradas brutas e amortizações
acumuladas nos períodos.
e) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostra as adições, as alienações,
as amortizações, as perdas por imparidade e outras alterações
Ativos intangíveis

Saldo Inicial

Aumentos

Alienações

Revalorizações

Transf./Abates

Saldo Final

Ativo bruto
Projetos de Desenvolvimento
Programas de Computador
Propriedade Industrial
Total (1)

2 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

50 811,00 €

0,00 €

50 811,00 €

305 942,70 €

0,00 €

305 942,70 €

358 753,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

358 753,70 €

Depreciações
Projetos de Desenvolvimento

777,70 €

666,60 €

1 444,30 €

Programas de Computador

50 811,00 €

0,00 €

50 811,00 €

Propriedade Industrial

33 389,85 €

4 370,61 €

84 978,55 €

5 037,21 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

90 015,76 €

273 775,15 €

- 5 037,21 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

268 737,94 €

Total (2)
Ativo Líquido (1 - 2)

37 760,46 €

8. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
a) Bases de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas
depreciações acumuladas.
b) Métodos de depreciação usados
As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas numa base sistemática segundo o método da
linha reta fracionada em duodécimos, a partir do momento em que os bens estejam concluídos ou
Anexo às Demonstrações Financeiras (2020)

# ADF - 6/ 18

PACT – PARQUE DO ALENTEJO DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SA
disponíveis para utilização.
c) Vidas úteis e taxas de depreciação usadas
Vidas úteis e taxas de depreciação

Ativos fixos tangíveis

Vidas úteis

Taxas depreciação

Edifícios e outras construções

de 8 a 50 anos

de 2% a 12,50%

Equipamento básico

de 5 a 10 anos

de 10% a 20%

Equipamento administrativo

3 anos

33,33%

Outros AFT

8 anos

12,50%

d) Quantias escrituradas brutas e depreciações acumuladas (agregadas com perdas por imparidade
acumuladas) no início e no fim do período
No ponto seguinte é possível a visualização das quantias escrituradas brutas e depreciações acumuladas
nos períodos.
e) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostra as adições, as alienações,
as depreciações, as perdas por imparidade e outras alterações
Ativos fixos tangíveis

Saldo Inicial

Aumentos

Alienações

Revalorizações

Transf./Abates

Saldo Final

Ativo bruto
Edifícios e Outras Construções

2 469 356,46 €

3 652,39 €

2 473 008,85 €

508 796,07 €

0,00 €

508 796,07 €

Equipamento Administrativo

3 345,79 €

0,00 €

3 345,79 €

Outros Ativos Fixos Tangíveis

15 875,00 €

0,00 €

15 875,00 €

Ativos Fixos em curso

50 000,00 €

90 009,00 €

140 009,00 €

3 047 373,32 €

93 661,39 €

Edifícios e Outras Construções

244 938,74 €

56 945,92 €

301 884,66 €

Equipamento Básico

259 789,11 €

55 929,26 €

315 718,37 €

Equipamento Administrativo

3 323,63 €

22,16 €

3 345,79 €

Outros Ativos Fixos Tangíveis

7 913,56 €

1 984,38 €

9 897,94 €

515 965,04 €

114 881,72 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

630 846,76 €

2 531 408,28 €

-21 220,33 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 510 187,95 €

Equipamento Básico

Total (1)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 141 034,71 €

Depreciações

Total (2)
Ativo Líquido (1 - 2)

9. LOCAÇÕES
9.1. Locações operacionais - locatários:
O PACT possui a 31/12/2020 um contrato de locação operacional de uma viatura ligeira de passageiros com a
Locarent, S.A.

Anexo às Demonstrações Financeiras (2020)

# ADF - 7/ 18

PACT – PARQUE DO ALENTEJO DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SA

Locações operacionais e
pagamentos de locação
reconhecidos como gastos
Viatura ligeira de passageiros
(54-RE-95)

Locações operacionais em vigor
Prazo da locação
Entidade
Identificação
locadora
do contrato
Início
Fim

Locarent

Nº 69080

23-03-2016

31-12-2020
Pagamentos
mínimos
Totais
das
locações

-

Totais

31-12-2019
Pagamentos
mínimos
Totais
das
locações

3 810,83 €

3 810,83 €

3 626,58 €

3 626,58 €

3 810,83 €

3 810,83 €

3 626,58 €

3 626,58 €

10. IMPARIDADES DE ATIVOS
A Administração do PACT relativamente aos saldos de clientes em mora, constituiu imparidades.
Perdas por imparidades
Em dividas a receber:
Dividas de clientes - Aumento
Dividas de clientes - Reversões
Total Líquido

2020

2019

15 580,04 €
- 4 205,32 €
11 374,72 €

7 862,97 €
0,0 €
7 862,97 €

11. RÉDITO
a) Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período
Quantias dos réditos
reconhecidas no
período
Prestação de serviços
Totais

31-12-2020
Réditos reconhecidos Proporção face ao
no período
total dos réditos
378 373,90 €
100,0000%
378 373,90 €

31-12-2019
Réditos reconhecidos Proporção face ao
no período
total dos réditos
514 772,59 €
100,0000%

100,00%

514 772,59 €

100,00%

As prestações de serviços resultam em grande parte de:
Rúbricas
Prestação de Serviços
In PACT (espaço fisico)
On PACT (virtual)
Auditório
Sala de seminários
Sala Alpha_2
Espaços comuns
Consumo eletricidade-Empres.
Consumo água/taxas-Empres.
Outros serviços
Total

2020

2019
123 882,92 €
17 761,00 €
1 486,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3 326,92 €
957,67 €
230 959,39 €
378 373,90 €

126 693,77 €
17 570,00 €
2 185,00 €
1 238,50 €
9 498,60 €
50,00 €
10 577,93 €
866,49 €
346 092,30 €
514 772,59 €

12. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS
Os subsídios ao investimento foram reconhecidos no Capital Próprio e imputados a resultados na proporção das
depreciações/amortizações dos ativos subsidiados. Os subsídios à exploração foram reconhecidos na proporção
Anexo às Demonstrações Financeiras (2020)

# ADF - 8/ 18

PACT – PARQUE DO ALENTEJO DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SA
dos gastos incorridos no período, de acordo com o regime do acréscimo.
31-12-2020
Quantias dos subsídios reconhecidas na
demonstração dos resultados e no balanço

Não
reembolsáveis

Demonstração dos resultados
Reconhecidas
Imputados
como
em outros
subsídios à
rendimentos
exploração
e ganhos

AFT +
Intangíveis
Subtotal

Subsídios
relacionados
com ativos
Subsídios
relacionados
com
resultados

31-12-2019
Balanço
Reconhecidas
no capital
próprio
(O.V.C.P.)

Demonstração dos resultados
Reconhecidas
Imputados
como
em outros
subsídios à
rendimentos
exploração
e ganhos

Balanço
Reconhecidas
no capital
próprio
(O.V.C.P.)

0,00 €

89 897,90 €

1 949 638,71 €

0,00 €

91 818,36 €

2 039 536,61 €

0,00 €

89 897,90 €

1 949 638,71 €

0,00 €

91 818,36 €

2 039 536,61 €

C/ Gastos

0,00 €

89 897,90 €

1 949 638,71 €

0,00 €

91 818,36 €

2 039 536,61 €

Subtotal

196 691,40 €

0,00 €

0,00 €

152 545,66 €

0,00 €

0,00 €

196 691,40 €

89 897,90 €

1 949 638,71 €

152 545,66 €

91 818,36 €

2 039 536,61 €

Totais

A entidade reconheceu em 2020 os seguintes subsídios à exploração de acordo com os gastos executados:

Subsíd. Doações e legad. à Explor.

2020

2019

Subs. Estado e Outros Entes Públicos
IEFP

11 572,30 €

8 879,96 €

4 981,82 €

58 889,94 €

Speed Talent (000010)

0,00 €

18 283,54 €

Alentejo Global (000026)

0,00 €

4 030,98 €

Aceleradora Empr. (000031)

0,00 €

36 537,25 €

4 864,32 €

38,17 €

117,50 €

0,00 €

156 874,11 €

83 247,31 €

Aeris

6 137,45 €

12 805,78 €

Ceteis

44 217,80 €

44 101,24 €

Innoace

18 745,93 €

20 338,38 €

Farotic

6 541,13 €

547,92 €

Indupymes 4.0

3 348,82 €

740,19 €

Localcir

3 128,30 €

599,51 €

74 754,68 €

4 114,29 €

7 875,94 €

1 528,45 €

RBM-Innosup

3 846,00 €

833,27 €

Pocityf

4 029,94 €

695,18 €

8 082,39 €

0,00 €

804,84 €

0,00 €

6 500,00 €

0,00 €

6 500,00 €

0,00 €

196 691,40 €

152 545,66 €

ALENTEJO 2020:

Startup Labware (00024)
Redes Capacitação (00002)
INTERREG:

Ciu3a
HORIZONTE 2020:

EIT
SS - Covid19
Subsídios de Outras Entidades
Donativos
Total
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13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO
13.1. Autorização para emissão
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pela
Administração e autorizadas para emissão em 29 de março de 2021.
A Assembleia Geral tem o poder de ordenar a alteração das demonstrações financeiras, caso existam
distorções materialmente relevantes.
13.2. Indicação sobre se foram recebidas informações após a data do Balanço acerca de condições que existiam
à data do balanço. Em caso afirmativo, indicação sobre se, face às novas informações, foram atualizadas as
divulgações que se relacionam com essas condições.
Não foram recebidas informações relevantes que justificassem a alteração das divulgações já efetuadas.
13.3 - Acontecimentos após a data do Balanço que não deram lugar a ajustamentos
Não ocorreram acontecimentos relevantes após a data do balanço.
Exceto quanto ao que decorre da crise provocada pelo Covid-19 e pelo impacto social e económico que
está a ter, é expectável um elevado grau de incerteza para as empresas.

14. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO
A entidade encontra-se sujeita a IRC e Derrama, bem como tributação autónoma sobre os encargos e às taxas
previstas no artigo 88º CIRC.
Uma vez que a entidade apresenta lucro fiscal no período de 2020, o imposto corrente corresponde a:
Imposto Corrente
Coleta de IRC

31-12-2020

31-12-2019

1 984,09 €

964,41 €

Derrama

793,63 €

385,76 €

Tributação autónoma s/ encargos c/ viatura

749,19 €

743,97 €

Tributação autónoma s/ ajudas de custo

347,70 €

447,67 €

Tributação autón. s/ despesas representação

166,73 €

93,40 €

5,00 €

0,00 €

4 046,34 €

2 635,21 €

Tributação autón. s/ gastos não documentados
Total Estimado

O PACT manteve o registo de impostos diferidos constituídos em período anterior, nomeadamente, ativos por
impostos diferidos sobre os prejuízos fiscais apurados e dedutíveis em períodos futuros:
 Prejuízos fiscais dedutíveis (ano 2014 e ano 2016): 210.103,87€
 Taxa de IRC: 21%
 Ativo por imposto diferido calculado: 24.884,74 €
Relativamente ao prejuízo fiscal de 2016 (montante de 182.738,54 €) não foi incrementado o valor do ativo por
impostos diferidos por uma questão de prudência. Esta situação será avaliada em futuros períodos de relato.
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Imposto sobre o rendimento

31-12-2020

Imposto corrente

4 046,34 €

2 635,22 €

0,00 €

0,00 €

4 046,34 €

2 635,22 €

Imposto diferido
Total DR

31-12-2019

15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
15.1. Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas
utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das demonstrações
financeiras
Os Instrumentos financeiros mensurados ao custo:
 Fornecedores
Fornecedores

31-12-2020

Fornecedores gerais c/c - MN
Total

31-12-2019

41 702,25 €

64 633,60 €

41 702,25 €

64 633,60 €

 Outros Créditos a receber
Outros créditos a receber (Corr.)

31-12-2020

Pessoal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

250 860,80 €

224 838,16 €

27,60 €

161,82 €

250 948,24 €

224 999,98 €

Fornecedores de investimentos
Devedores acréscimo rendiment.
Devedores diversos
Total

31-12-2019

59,84 €

 Outras Dívidas a pagar
31-12-2020

Outras dívidas a pagar

Corrente
Pessoal
Fornecedores de investimentos
Credores acréscimos gastos

Não corrente

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 027,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

41 410,22 €

0,00 €

69 844,24 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 595,68 €

268 182,24 €

78,77 €

272 552,85 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

52 032,90 €

268 182,24 €

69 923,01 €

272 552,85 €

Perdas por imparidades
Total

Corrente

0,00 €

Adiantamentos conta de vendas
Credores diversos

31-12-2019

Não corrente

Respeita aos acréscimos de gastos (consumos de eletricidade, água, e IMI respeitantes a 2020), cuja
documentação vinculativa surgirá em 2021.
Para além disso, incorpora a estimativa de férias, subsídio de férias e encargos patronais dos funcionários,
a pagar em 2021.
Os valores em “não corrente” dizem respeito à dívida ao Município de Évora, decorrente do direito de
superfície concedido ao PACT por um período de 70 anos, sobre o terreno onde está implantado o atual
edifício do PACT e onde irão ser construídos os edifícios referentes à 2ª Fase.
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 Financiamentos Obtidos
31-12-2020

Financiamentos obtidos

Corrente

31-12-2019

Não corrente

Corrente

Não corrente

Empréstimos bancários

432,21 €

0,00 €

80 512,85 €

0,00 €

Descobertos bancários

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Locações financeiras

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Outros financiadores

0,00 €

250 000,00 €

0,00 €

250 000,00 €

432,21 €

250 000,00 €

80 512,85 €

250 000,00 €

Total

Os Instrumentos financeiros mensurados ao custo deduzido de imparidades:
 Clientes
Clientes

31-12-2020

31-12-2019

Clientes gerais c/c - MN

69 319,00 €

304 766,32 €

Clientes Cobrança Duvidosa - MN

29 583,37 €

18 208,65 €

-29 583,37 €

-18 208,65 €

69 319,00 €

304 766,32 €

Perdas por imparidade acumul.
Total

Os Instrumentos financeiros mensurados ao justo valor:
 Investimento Financeiro no Fundo de Compensação do Trabalho - FCT (justo valor no portal do
FCT de 2.495,79€ a 31/12/2020)
Investimentos financeiros

31-12-2020

31-12-2019

Investimentos noutras empresas:

2 500,00 €

2 500,00 €

Participações de capital

2 500,00 €

2 500,00 €

2 495,79 €

3 810,90 €

2 495,79 €

3 810,90 €

4 995,79 €

6 310,90 €

Outros investimentos:
Fundo Compensação Trabalho
Total

15.2. - Indicação das quantias do capital social nominal e do capital social por realizar.
Número de ações representativas do capital social, respetivas categorias e valor nominal.
Capital Social de 575.000 € (575.000 ações nominativas no valor nominal de 1 € / cada) totalmente
realizado:
Entidades

Nº Ações

Universidade de Évora

Capital
Subscrito

% Capital

Capital
Realizado

435 000

435 000,00 €

75,6522%

435 000,00 €

Novo Banco

40 000

40 000,00 €

6,9565%

40 000,00 €

Glintt SGPS S.A.

40 000

40 000,00 €

6,9565%

40 000,00 €

Instituto Politécnico de Santarém

10 000

10 000,00 €

1,7391%

10 000,00 €

Instituto Politécnico de Portalegre

10 000

10 000,00 €

1,7391%

10 000,00 €

Instituto Politécnico de Beja

10 000

10 000,00 €

1,7391%

10 000,00 €

ADRAL, S.A.

10 000

10 000,00 €

1,7391%

10 000,00 €

Decsis, S.A.

10 000

10 000,00 €

1,7391%

10 000,00 €

Anje

10 000

10 000,00 €

1,7391%

10 000,00 €

575 000

575 000,00 €

100,00%

575 000,00 €

Total
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15.3. – Participações de Capital em Outras entidades
A entidade mantém a participação de 2.500,00 € na TecParques – Associação Portuguesa de Parques de
Ciência e Tecnologia.
15.4. – Capital Próprio
Os movimentos relevantes registados na rúbrica de Capitais, são os seguintes:

Aplicação do
Capital Próprio

31-12-2019

Resultado
Liquido (N-1)

Capital subscrito

Reconhecim.

Regularizações

prov. associad.

/

subsíd. para

31-12-2020

Reclassificações

investimentos

575 000,00 €

575 000,00 €

Outros instrum. capital próprio

0,00 €

Reservas

0,00 €

Resultados transitados

-291 821,83 €

20 459,29 €

-271 362,54 €

Excedentes de revalorização

0,00 €

Ajust./Outr. variaç. capit. próprio

2 039 536,61 €

Resultado líquido do período
Total

-89 897,90 €

20 459,29 €

-20 459,29 €

2 343 174,07 €

0,00 €

1 949 638,71 €
40 489,03 €

-89 897,90 €

0,00 €

2 293 765,20 €

16. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS
Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem Vencimentos, Subsídio de Férias, Subsídio de Natal,
Subsídio de Alimentação, Prémios e igualmente as remunerações com estagiários (estágios Profissionais através
do IEFP e curriculares).
As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os
serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se
extingue com o pagamento respetivo.
Gastos com o pessoal

2020

2019

Remunerações

247 238,52 €

300 833,26 €

Indemnizações

5 133,00 €

4 378,50 €

Encargos s/ Remunerações

52 966,25 €

66 874,87 €

Seguros Acidentes Trabalho

1 697,48 €

1 906,75 €

561,32 €

710,65 €

0,00 €

1 520,00 €

313,54 €

8 891,64 €

307 910,11 €

385 115,67 €

Higiene, Saúde e Medic. trabalho
Formação profissional
Outros
Total

O número médio de pessoas ao serviço em 2020 foi aproximadamente de 13 funcionários:
 Alda Laranjeira (Administrativa)
 João Assunção (Técnico Superior)
 Analistas e Gestão Organizações (1)
 Outros técnicos (10)
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17.DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS
Não existem dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos (EOEP) em mora.
Detalhe da rubrica de EOEP do Balanço:

Estados e outros entes públicos

31-12-2020

31-12-2019

Ativo
Imposto sobre o rendimento

0,00 €

1 862,56 €

10 186,86 €

1 766,40 €

10 186,86 €

3 628,96 €

Imposto sobre o rendimento

3 311,34 €

2 635,22 €

Retenção de imposto s/ rendimento

2 645,50 €

3 343,05 €

Imposto s/ valor acrescentado

0,00 €

61 665,46 €

Contribuições segurança social

5 740,39 €

10 255,34 €

109,79 €

234,68 €

11 807,02 €

78 133,75 €

Imposto s/ valor acrescentado
Total do ativo
Passivo

Outras contribuições
Total do passivo

As retenções na fonte de IRS e a Taxa Social Única referentes a dezembro 2020 foram liquidadas em janeiro
2021.
O IRC estimado será liquidado em junho 2021.

18. OUTRAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
18.1 Honorários ROC
- Honorários faturados pelo ROC – 2.500 € + IVA
18.2. Diferimentos
Deferimentos - Ativo

31-12-2020

Gastos a reconhecer
Total

31-12-2019

2 219,42 €

2 858,66 €

2 219,42 €

2 858,66 €

A rubrica de diferimentos apresentada no Ativo do Balanço respeita a seguros e serviços de medicina, higiene e
segurança no trabalho pagos em 2020, mas cujo período corresponde a 2021, pelo que ambas as situações serão
reconhecidas em gastos do próximo(s) período(s), de acordo com o princípio da especialização ou acréscimo.
Deferimentos - Passivo
Rendimentos a reconhecer
Total
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A rubrica de diferimentos apresentada no Passivo do Balanço respeita à especialização dos serviços prestados a
reconhecer, referente a recursos científicos e projetos.

18.3. Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)
FSE-Fornecim. serviços externos

2020

Subcontratos
Serviços especializados:
Trabalhos especializados

2019
0,00 €

1 469,50 €

101 411,83 €

131 987,76 €

86 371,85 €

124 616,77 €

Publicidade e propaganda

423,87 €

0,00 €

Vigilância e segurança

413,75 €

81,90 €

Honorários
Conservação e Reparação
Serviços bancários
Outros
Materiais:
Ferramentas e utensílios
Material de Escritório
Artigos para oferta

10 641,98 €

2 857,00 €

2 446,10 €

2 430,58 €

0,00 €

2 001,51 €

1 114,28 €

0,00 €

8 583,31 €

6 450,08 €

2,43 €

1 137,51 €

1 244,40 €

658,58 €

0,00 €

2 513,99 €

7 336,48 €

2 140,00 €

Energia e fluídos:

23 599,69 €

30 081,47 €

Eletricidade

Outros

16 541,68 €

23 416,53 €

Combustíveis

2 929,35 €

3 222,03 €

Água

3 852,76 €

3 442,91 €

275,90 €

0,00 €

5 772,10 €

20 132,00 €

Outros energia e fluídos
Deslocações, estadas e transportes:
Deslocações e estadas

5 772,10 €

20 132,00 €

20 022,05 €

16 835,72 €

Rendas e alugueres

6 660,05 €

4 003,69 €

Comunicação

1 806,73 €

1 379,28 €

Seguros

3 040,64 €

2 845,20 €

Serviços diversos:

15,00 €

0,00 €

Despesas de representação

Contencioso e notariado

1 667,29 €

933,99 €

Limpeza, higiene e conforto

5 943,70 €

6 520,35 €

888,64 €

1 153,21 €

159 388,98 €

206 956,53 €

Outros
Total

As rubricas mais significativas dentro dos FSE são os Trabalhos especializados, eletricidade, deslocações e
estadas, alugueres e limpeza higiene e conforme. As rubricas de trabalhos especializados e publicidade
englobam essencialmente os gastos necessários à execução dos projetos “Alentejo 2020”, Interreg e Horizonte
2020.
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18.4. Outros Rendimentos e Ganhos
Outros rendimentos e ganhos

2020

2019

Rendimentos suplementares

0,00 €

1 920,53 €

Estudos, projetos e assist. tecn.

0,00 €

0,00 €

Outros rendimentos suplement.

0,00 €

1 920,53 €

Descontos pronto pag. obtidos

14,00 €

22,20 €

Rendim. Investim. não Financ.

297,72 €

1 220,00 €

90 414,84 €

91 889,74 €

0,00 €

0,00 €

89 897,90 €

91 818,36 €

0,00 €

0,00 €

516,94 €

71,38 €

90 726,56 €

95 052,47 €

Outros
Correções relat. Períod. Anterior
Imputação subsíd. Investiment.
Restituição de impostos
Outros não especificados
Total

18.5. Outros Gastos e Perdas
Outros gastos e perdas

2020

Impostos

2019

9 734,09 €

10 261,08 €

9 584,09 €

9 553,29 €

0,00 €

707,07 €

150,00 €

0,72 €

Dividas incobráveis

1 824,65 €

0,00 €

Outros

9 875,45 €

2 583,15 €

8 046,76 €

0,00 €

300,00 €

0,00 €

1 210,00 €

0,00 €

318,69 €

2 583,15 €

21 434,19 €

12 844,23 €

IMI
Imposto sêlo
Taxas

Correç. relat. períodos anterior.
Donativos
Quotizações
Outros
Total

18.6. Gastos de Financiamento
Gastos de financiamento

2020

Juros suportados

2019

566,19 €

2 402,44 €

Juros financiamentos obtidos

566,19 €

2 362,46 €

Juros mora e compensatórios

0,00 €

39,98 €

Outros juros
Outros gastos de financiamento
Relativos a financiam. Obtidos
Outros
Total

Anexo às Demonstrações Financeiras (2020)

0,00 €

0,00 €

770,04 €

685,19 €

0,00 €

0,00 €

770,04 €

685,19 €

1 336,23 €

3 087,63 €
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18.7. Perdas por redução justo valor
Perdas por redução justo valor

2020

2019

Em instrumentos financeiros

66,51 €

0,00 €

Em investimentos financeiros

0,00 €

0,00 €

Em propriedades investimento

0,00 €

0,00 €

Em ativos biológicos

0,00 €

0,00 €

66,51 €

0,00 €

Total

18.8. Projetos de Investimento
A Entidade candidatou-se ao quadro comunitário “Alentejo 2020”, “Interreg” e “Horizonte 2020”, tendo em
curso vários projetos, como a seguir se demonstra:

Anexo às Demonstrações Financeiras (2020)
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93 031,13 €

Execut.
Períod.
Anteriores
92 860,31 €

95 320,00 €
149 087,50 €
69 000,00 €
148 186,38 €
5 124 025,05 €
1 443 105,80 €
56 550,00 €
280 017,27 €
80 000,00 €
55 000,00 €
25 092,51 €
60 000,00 €
2 118 000,00 €
11 262,82 €
100 500,00 €
9 908 178,46 €

Investimento
Elegível

Identificação do Projeto
Rede de incubadoras (ALT20-01-0651-000004)
Speed Talent Acelerador (ALT20-01-0651000010)
Alentejo Global Invest (ALT20-01-0752-000026)
Aceleradora Empresas (ALT20-01-0853-000031)
Startup Labware (ALT20-03-0246-000046))
PACT 2.0 (ALT20-46-2018-13)
Capacitação e Redes (ALT20-09-5864-000002)
Aeris
Ceteis
Innoace
Farotic
Indpymes 4.0
Localcir
Ciu3a
RBM-Innosup
Pocityf
Total

Valor Executado no período
2019

Valor Recebido
(Acumulado)

92 860,31 €

170,82 €

72 185,72 €

57 956,66 €

21 510,05 €

0,00 €

79 466,71 €

15 853,29 €

61 622,97 €

144 345,17 €
24 653,12 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18 104,41 €
53 350,81 €
8 574,66 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
399 845,14 €

4 742,33 €
42 985,00 €
44,92 €
0,00 €
0,00 €
17 074,37 €
58 801,65 €
27 117,84 €
730,56 €
986,92 €
799,35 €
5 485,72 €
1 190,38 €
993,10 €
182 462,19 €

0,00 €
0,00 €
5 722,73 €
0,00 €
138,23 €
8 183,27 €
58 957,06 €
24 994,57 €
8 721,51 €
4 465,09 €
4 171,06 €
99 672,91 €
5 494,28 €
5 757,05 €
226 277,76 €

149 087,50 €
67 638,12 €
5 767,65 €
0,00 €
138,23 €
43 362,05 €
171 109,52 €
60 687,07 €
9 452,07 €
5 452,01 €
4 970,41 €
105 158,63 €
6 684,66 €
6 750,15 €
808 585,09 €

0,00 €
1 361,88 €
142 418,73 €
5 124 025,05 €
1 442 967,57 €
13 187,95 €
108 907,75 €
19 312,93 €
45 547,93 €
19 640,50 €
55 029,59 €
2 012 841,37 €
4 578,16 €
93 749,85 €
9 099 593,37 €

62 608,79 €
34 034,94 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
29 081,90 €
88 993,29 €
29 493,26 €
682,12 €
904,64 €
661,40 €
4 731,44 €
8 423,04 €
24 622,50 €
418 046,01 €

Comparticip.
85,00%
75,00%
70,00%

Total (Subsídios à Exploração)

Anexo às Demonstrações Financeiras (2020)

Por Executar

0,00 €

PO Alentejo 2020
Interreg
Horizonte 2020

João Murcho

Valor total
executado

0,00 €

Projetos

O C. C. (Nº 15443)

2020

Imput. Exerc.
4 981,82 €
156 874,10 €
7 875,93 €
169 731,85 €

A Administração

Soumodip Sarkar - Presidente Executivo
Ausenda de Cáceres Balbino - Vice-Presidente Executiva
Filipa Fixe - Vogal
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ANEXO I - EVENTOS PACT 2020

março.2021

Eventos PACT 2020

JANEIRO

Data: 13/01
Nome: Sessão de esclarecimentos e apresentação das atividades 2020 do PACT às
empresas associadas.
Código: #1
Resumo: As empresas associadas ao PACT estiveram presentes na sessão de
esclarecimentos e apresentação das atividades do ano 2020, sempre com o
desenvolvimento da região em primeiro lugar.

Data: 13/01
Nome: PACT em parceria com a Baker Tilly, promove a sessão de esclarecimento:
"Portugal 2020 & Incentivos Fiscais”.
Código: #2
Resumo: Esta sessão de esclarecimento visa apresentar os incentivos financeiros à
disposição dos empresários no âmbito do Portugal 2020, bem como os procedimentos
práticos associados às candidaturas.

Relatório de Eventos (2020)

# RE - Página 2 de 33

Data: 14/01
Nome: O PACT assistiu em Sevilha à mesa redonda da apresentação oficial do Projeto
Indupymes 4.0.
Código: #3
Resumo: O PACT, como um dos membros do consórcio do Projeto 'Indupymes 4.0:
Fábrica Digital para PMEs Industriais', assistiu em Sevilha à mesa redonda da
apresentação oficial do mesmo, na qual participaram representantes de empresas dos
sectores alvo do projeto.

Data: 29/01
Nome: PACT participa no evento Building The Future.
Código: #4
Resumo: Building The Future, é o maior evento português de tecnologia e transformação
digital. A agenda do dia inclui a transmissão via live streaming das sessões mais
importantes e um momento live no Pavilhão Carlos Lopes.

Data: 29/01
Nome: PACT recebeu nas suas instalações a visita de um grupo de jovens da Escola
Profissional de Alvito.
Código: #5
Resumo: o PACT recebeu nas suas instalações a visita de um grupo de jovens da Escola
Profissional de Alvito.

Relatório de Eventos (2020)
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Data: 31/01
Nome: Dress Down Friday.
Código: #6
Resumo: Ação de divulgação que consiste em cada empresa dar a conhecer os seus
serviços/produtos à comunidade do PACT. Esta primeira edição contou com a
participação do próprio PACT, e ainda com a visita do Luís Raminhos da BridgePoint.
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FEVEREIRO

Data: 04/02
Nome: Workshop “Trabalho em Equipa”.
Código: #7
Resumo: Os participantes foram juntos em 4 equipas e tiveram como desafio o jogo da
ilha proibida, onde o objetivo principal era encontrar os fatões essenciais para o sucesso
tanto no jogo como depois na sua implementação no dia a dia.
Data: 10/02
Nome: Seminário "Líderes à Conversa".
Código: #8
Resumo: O auditório do PACT contou com sala cheia com o seminário "Líderes à
Conversa" organizado pela TE Connectivity Évora e com o apoio do orador Paulo Moreira.
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MARÇO

Data: 10/03
Nome: Sessão de esclarecimento Coronavírus.
Código: #9
Resumo: O PACT promoveu nas suas instalações uma Sessão de Esclarecimentos sobre o
Coronavírus. Foram objetivos desta sessão aprofundar a divulgação dos cuidados e
comportamentos adequados, mas também preparar as empresas para saberem como
reagir, e assim protegerem os seus colaboradores, na eventualidade de terem de lidar
com um caso suspeito.
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ABRIL

Data: 15/04
Nome: Webinar “Responder à Pandemia” – Marketing Social e Marketing de Causa.
Código: #10
Resumo: A professora Marta Silvério da Universidade de Évora falou um pouco sobre
Marketing Social e Marketing de Causa em tempos de pandemia.

Data: 22/04
Nome: Webinar “Responder à Pandemia” - A Segurança Informática e o Teletrabalho.
Código: #11
Resumo: O Professor Luís Carlos Bruno, do Departamento de Engenharia do Instituto
Politécnico de Beja, deu a sua opinião sobre A Segurança Informática e o Teletrabalho em
resposta à pandemia.
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Data: 24/04
Nome: O PACT participa como júri no #EUvsVirus é um hackathon.
Código: #12
Resumo: Apoiado pela Comissão da UE, o #EUvsVirus é um hackathon on-line organizado
pelos atores do ecossistema digital de toda a Europa e que aconteceu entre os dias 24 e
26 de abril. Os participantes foram convidados a desenvolver soluções inovadoras para
os desafios relacionados ao COVID-19 em 48h. O PACT participou neste desafio como júri.

Data: 29/04
Nome: Webinar “Responder à Pandemia” - Presente e o Futuro do Turismo.
Código: #13
Resumo: O Professor Jaime Serra, Diretor de Curso da Licenciatura em Turismo da
Universidade de Évora deu a sua visão sobre o Presente e o Futuro do Turismo, no
contexto de pandemia.
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Data: 30/04
Nome: Webinar “Em Linha” – 1º debate.
Código: #14
Resumo: Como será o futuro? O que vai acontecer depois da pandemia? O que vai
mudar? Estas foram algumas das questões abordadas, relativas ao tempo pandémico que
atualmente vivemos e ao futuro que nos espera, nos debates em LiveStream que o PACT
está organizou. O 1º debate aconteceu no dia 30 de abrilme contou com a presença de
cinco representantes de algumas das maiores Associações e Federações Académicas do
País.

Relatório de Eventos (2020)

# RE - Página 9 de 33

MAIO

Data: 06/05
Nome: Webinar “Responder à Pandemia” - Corpo São, Mente Sã: exercício físico durante
a quarentena.
Código: #15
Resumo: O Personal Trainer da Boutique de Treinos, Pedro Correia deu dicas sobre
"Corpo São, Mente Sã: exercício físico durante a quarentena".

Data: 09/05
Nome: PACT participou no Focus Grupo.
Código: #16
Resumo: O PACT participou no Focus Grupo em Educação promovido pela Dutch
Portuguese Chamber of Commerce. Nesta reunião os participantes tiveram oportunidade
de partilhar os vários fatores de mudanças que têm ocorrido nas suas empresas, nos seus
setores e nos diferentes quotidianos.
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Data: 09/05
Nome: PACT juntou-se à iniciativa da Europe Direct.
Código: #17
Resumo: O PACT, juntou-se à iniciativa da Europe Direct, e na pessoa de António Vicente
Figueira, Coordenador da Área de Novos Negócios, reforçou a importância que a UE tem
para a inovação e investigação, para as empresas e para a economia.

Data: 12/05
Nome: Webinar “Em Linha” – 2º debate.
Código: #18
Resumo: Com o sucesso do 1º debate apresentámos o 2º debate em LiveStream. Contou
com a participação da Reitora da Universidade de Évora, Professora Doutora Ana Costa
Freitas, com o Professor Luís Serra Coelho da Faculdade de Economia da Universidade do
Algarve, com a Jornalista Helena Garrido e ainda com o Administrador da Empresa
Hidrofer, Dr. Hélder Silva.

Data: 13/05
Nome: Webinar “Responder à Pandemia” - Psicologia, Ansiedade e Isolamento Social.
Código: #19
Resumo: A Psicóloga Educacional, Doutora Leonor Moreira Rato deu a sua visão sobre
Psicologia, Ansiedade e Isolamento Social, um tema muito importante.
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Data: 20/05
Nome: Webinar “Responder à Pandemia” - Marketing Digital na Empresas.
Código: #20
Resumo: O Diretor de Comunicação e Marketing do Estoril Praia - Futebol SAD e Professor
da Licenciatura em Administração de Publicidade e Marketing do Politécnico de
Portalegre, António Costa, falou um pouco sobre Marketing Digital.

Data: 27/05
Nome: Webinar “Responder à Pandemia” - Passo seguinte: Porque não podemos parar.
Código: #21
Resumo: A Dra. Sónia Duarte da Silva, da Delegação Regional Sul da APQ - Associação
Portuguesa para a Qualidade, deu a sua visão sobre o "Passo seguinte: Porque não
podemos parar?", uma resposta à pandemia.
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Data: 27/05
Nome: PACT marcou presença no Evento Kick-off Online do Programa Bridgehead.
Código: #22
Resumo: O PACT marcou presença no Evento Kick-off Online do Programa Bridgehead,
do EIT Health. No evento, as empresas selecionadas conectaram-se com os CATalysers
globais para iniciarem a expansão dos seus negócios.
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JUNHO

Data: 04/06
Nome: PACT participou na sessão de brainstorming "Idea Café".
Código: #23
Resumo: O PACT participou na sessão de brainstorming "Idea Café" da Câmara do
Comércio Portugal-Holanda. A sessão permitiu conhecer os restantes membros e teve
como objetivo encontrar soluções para melhorar a aquisição de negócios à distância.

Data: 05/06
Nome: 1º encontro “Mata o Bicho”.
Código: #24
Resumo: 1º encontro Mata o Bicho, um momento de convívio. Tivemos música, bebidas
e sobretudo boa disposição.
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Data: 18/06
Nome: SOLUÇÕES E DESAFIOS PARA UMA GESTÃO EMPRESARIAL MAIS EFICIENTE.
Código: #25
Resumo: SOLUÇÕES E DESAFIOS PARA UMA GESTÃO EMPRESARIAL MAIS EFICIENTE.
COVID-19 chegou e agora? Crise ou Reestruturação de Empresas? A sessão contou com
a participação da CDMS Consultores de Gestão e Telles de Abreu - Sociedade de
Advogados.

Data: 26/06
Nome: PACT participa na Rural Talks.
Código: #26
Resumo: Na Rural Talks, esteve à conversa António Figueira do PACT juntamente com o
Professor da Universidade de Évora e Diretor do CEFAGE, Rui Fragoso e com Gonçalo
Almeida Simões, Diretor executivo da Olivum - Associação de Olivicultores do Sul. O tema
foi a "Digitalização no espaço rural e na agricultura".
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JULHO

Data: 01/07
Nome: O PACT participou, como catalisador, no 2º Evento de Matchmaking do
Bridgehead Europe 2020.
Código: #27
Resumo: O PACT participou, como catalisador, no 2º Evento de Matchmaking do
Bridgehead Europe 2020. Dia 1 de julho, a sessão contou com a apresentação de 15 startups, que irão posteriormente reunir com os respetivos CATalysers.

Data: 10/07
Nome: 2º encontro “Mata o Bicho”.
Código: #28
Resumo: 2º encontro Mata o Bicho. No PACT terminamos a semana em grande.
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Data: 27/07
Nome: PACT participa no Webinário "Link Talk Day".
Código: #29
Resumo: O PACT e a empresa inPACT Two Impulse vão participar no Webinário "Link Talk
Day". Organizado no âmbito do projeto AEP LINK, o Webinário irá permitir a divulgação e
acesso a oportunidades de negócio e conhecer a mais recente informação económica de
cada região.
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AGOSTO

Data: 14/08
Nome: 3º encontro “Mata o Bicho”
Código: #30
Resumo: 3º encontro Mata o Bicho. Mais uma sexta-feira de animação.
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SETEMBRO

Data: 10/09
Nome: Sessão de Apresentação dos Resultados Obtidos RBM.
Código: #31
Resumo: Sessão de Apresentação dos Resultados Obtidos, no âmbito do projeto
Recycling Business Models (RBM).

Data: 11/09
Nome: 4º e último encontro “Mata o Bicho”.
Código: #32
Resumo: Último encontro "Mata o Bicho".
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Data: 17/09
Nome: Webinar “Suplementos Desportivos e Performance”.
Código: #33
Resumo: Para esta sessão, o PACT convidou a reconhecida nutricionista Dra. Ana Velez,
que desmistificou alguns suplementos no mercado, o real papel destes, e quais os que
terão os efeitos mais benéficos e com provas dadas em atletas de elite.

Data: 21/09
Nome: Webinar TECNOLOGIA NA AGRICULTURA: SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO
AGRÍCOLA.
Código: #34
Resumo: O PACT realiza o Webinar TECNOLOGIA NA AGRICULTURA: SUSTENTABILIDADE
NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, no âmbito do projeto #INNOACE. O Webinar foi administrado
pelo Doutor António Serrano, e pretendeu dar a conhecer e discutir os desafios e
benefícios da adoção da tecnologia na agricultura para a prática de uma agricultura mais
sustentável.

Relatório de Eventos (2020)

# RE - Página 20 de 33

Data: 24/09
Nome: PACT realiza testes ao Covid-19 nas suas instalações.
Código: #35
Resumo: O PACT, no âmbito da estratégia previamente definida, continua ativamente a
promover atividades e iniciativas de combate à pandemia COVID-19. A Universidade de
Évora, reconhecendo o mérito desta iniciativa e a sua relevância social, prontamente
decidiu colaborar através da realização de testes serológicos ao coronavírus SARS-CoV-2.
Os testes encontraram-se a decorrer no edifício do PACT, tendo como destinatários os
colaboradores das empresas associadas do PACT, da ADRAL, da ANJE e do NERE.

Data: 25/09
Nome: Ceiia apresenta Projecto ATL-100 no PACT.
Código: #36
Resumo: Teve lugar a cerimónia de apresentação do Projecto ATL-100, nas instalações
do PACT. Este projeto, que resulta de uma parceria entre o CEiiA e a DESAER, visa a
criação de uma aeronave de nova geração, com menores custos operacionais e zero
emissões.
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Data: 28/09
Nome: Webinar ENERGIA SOLAR NO ALENTEJO: PERSPETIVAS E DESAFIOS.
Código: #37
Resumo: O PACT realiza o Webinar ENERGIA SOLAR NO ALENTEJO: PERSPETIVAS E
DESAFIOS, no âmbito do projeto #INNOACE. O Webinar foi administrado pelo Prof.
Doutor Paulo Canhoto, e pretendeu dar a conhecer os desafios e perspetivas do uso de
energia solar no Alentejo.

Data: 29/09
Nome: Webinar EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL NO ALENTEJO.
Código: #38
Resumo: O PACT organiza o Webinar EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL NO
ALENTEJO, no âmbito do projeto #INNOACE. O Webinar foi administrado pelo Dr.
Henrique Sim-Sim, e foi apresentada uma reflexão sobre o conceito de
Empreendedorismo, estritamente relacionado com o de Inovação Social e ainda a sua
verificação prática na região do Alentejo.
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OUTUBRO

Data: 02/10
Nome: Lançamento da Elio Tecnologia.
Código: #39
Resumo: Lançamento da Elio Tecnologia – Empresa do Ecossistema #CEiiA. Com a
presença da Senhora Ministra da Agricultura, Dra. Maria do Céu Antunes e do Senhor
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Doutor Manuel Heitor.

Data: 02/10
Nome: Assinatura de parceria entre PACT e CEiiA.
Código: #40
Resumo: Assinatura de parceria entre PACT - Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia
e CEiiA, na presença do Presidente e da Vice-Presidente do PACT, Professor Soumodip
Sarkar e Professora Ausenda Balbino, respetivamente, e do CEO do Ceiia, José Rui
Felizardo.
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Data: 14/10
Nome: PACT recebeu a empresa Incopil.
Código: #41
Resumo: O PACT recebeu a empresa Incopil SA nas suas instalações, onde foi
apresentada a 2ª fase de expansão do mesmo.

Data: 26/10
Nome: O PACT participou nos European Enterprise Promotion Awards (EEPA).
Código: #42
Resumo: O PACT participou nos European Enterprise Promotion Awards (EEPA). Realizouse uma sessão nacional, transmitida em streaming, onde serão anunciadas as várias
iniciativas premiadas.
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NOVEMBRO

Data: 04/11
Nome: Sessão de Apresentação e Debate da Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030.
Código: #43
Resumo: O PACT esteve presente na Sessão de Apresentação e Debate da Estratégia
Nacional para o Mar 2021-2030 realizada na CCDR Alentejo. Na sessão conduzida pelo
Ministro do Mar e pela diretora-geral de Política do Mar, Ricardo Serrão Santos e Dra.
Helena Vieira, respetivamente, apelou-se à contribuição de toda a comunidade, litoral e
interior, com vista à prossecução do objetivo que subjaz à elaboração desta nova
Estratégia. A sessão contou também com a intervenção do recém-eleito presidente da
CCDRA, António Ceia da Silva.

Data: 11/11
Nome: Cerimónia de Entrega de Prémios BFK e PNJI.
Código: #44
Resumo: Realizou-se, nas instalações do PACT - Parque do Alentejo de Ciência e
Tecnologia, a Cerimónia de Entrega de Prémios Born from Knowledge (BfK) Awards. A
esta junta-se o Anúncio de Vencedores da 3ª edição do Prémio Nacional de Jornalismo
de Inovação (PNJI). O evento contou com a presença do Administrador da ANI – Agência
Nacional de Inovação, Dr. António Bob Santos; do Presidente da ANI, Prof. Eduardo
Maldonado; do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Economia, Dr. João Neves; e da
representante do COMPETE, Dra. Alexandra Vilela.
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Data: 11/11
Nome: Visita à Empresa Incopil
Código: #45
Resumo: O Presidente de Administração do PACT e Vice-Reitor da Universidade de Évora,
Professor Doutor Soumodip Sarkar, e o Diretor Regional de Agricultura e Pescas do
Alentejo, Professor Doutor José Calado, visitaram as instalações da empresa Incopil SA
um dos maiores produtores agroalimentares da região Alentejo.

Data: 19/11
Nome: Fórum Transfronteiriço de Cooperação para a Internacionalização.
Código: #46
Resumo: No âmbito do projeto #CETEIS, uma iniciativa cofinanciada pelo Programa de
Cooperação Transfronteiriça Interreg España-Portugal - Poctep 2014-2020 do qual o
PACT é parceiro, realizou-se o Fórum Transfronteiriço de Cooperação para a
Internacionalização, em regime digital. Através deste fórum será dada a possibilidade de
colocar em contatos empresas e entidades das 3 regiões da EUROACE, com o objetivo de
cooperarem em atividades de internacionalização futuras.
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Data: 19/11
Nome: Concurso de Ideias do Projeto Cork_Empreende.
Código: #47
Resumo: O Professor Soumodip Sarkar, Presidente Executivo do PACT, integraou o júri
que avaliou os 10 projetos finalistas do Concurso de Ideias do Projeto #Cork_Empreende,
com o objetivo de apurar os 6 projetos mais inovadores na fileira da cortiça. Entre os 10
finalistas deste concurso, organizado pela APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça,
fazem parte 3 projetos alentejanos. Este foi mais um passo dado na promoção da
Economia Circular, uma das áreas estratégicas de desenvolvimento do PACT.

Data: 25/11
Nome: Innovation Days.
Código: #48
Resumo: A Universidade de Évora acolheu mais uma edição do Innovation Days 2020 (IDays), o maior concurso de ideias na área da saúde para estudantes da UE.
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Data: 26/11
Nome: Pitch Regional do Turism Explorers.
Código: #49
Resumo: Encontrou-se a decorrer o Pitch Regional do Turism Explorers no auditório do
PACT. Depois de 3 edições de sucesso, a Fábrica de Startups, em parceria com o Turismo
de Portugal, voltou a apoiar os participantes a: Criar novos negócios de sucesso; Definir
a melhor estratégia para o seu negócio; Adaptar o seu negócio a uma nova realidade;
Aceder a uma rede única de mentores nacionais, parceiros especialistas no setor,
potenciais clientes e investidores.
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DEZEMBRO

Data: 02/12
Nome: Workshop para Empreendedores e Start-ups: FERRAMENTAS PARA O
EMPREENDEDORISMO organizado pelo PACT.
Código: #50
Resumo: Este workshop, organizado pelo PACT no âmbito do projeto INNOACE, visou
dotar os empreendedores da zona EUROACE de competências nas áreas da organização,
planeamento, promoção e dinamização dos seus projetos/negócios.

Data: 02/12
Nome: Presidente da CCDR visitou as instalações do PACT.
Código: #51
Resumo: O Presidente da CCDR Alentejo, Dr. António Ceia da Silva, visitou as instalações
do PACT. Esta visita ocorreu no âmbito das visitas institucionais realizadas após assumir
funções.
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Data: 04/12
Nome: Início da iniciativa Matchmaking de Natal.
Código: #52
Resumo: O PACT criou o Matchmaking de Natal. Esta iniciativa, que junta Jovens
Voluntários com o Comércio Local, pretendeu ajudar os estabelecimentos comerciais,
que atualmente atravessam uma fase muito complicada. Cada jovem será responsável
por divulgar, nas suas redes sociais, um estabelecimento comercial, escolhido pelo
próprio ou atribuído pelo PACT, através de 8 publicações (de acordo com um cronograma
já definido), até dia 24 de Dezembro. Pretende-se, assim, que o estabelecimento
comercial ganhe mais visibilidade através de publicidade gratuita.

Data: 11/12
Nome: Workshop para Empreendedores e Start-ups: MARKETING DIGITAL PARA O
EMPREENDEDORISMO organizado pelo PACT.
Código: #53
Resumo: Este workshop, organizado pelo no âmbito do projeto INNOACE, visou
proporcionar aos empreendedores participantes uma visão abrangente e integrada do
potencial do Marketing Digital para Start-ups contribuindo para a conquista de mais
oportunidades de negócio.
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Data: 21/12
Nome: 2ª edição do Bootcamp de Robótica.
Código: #54
Resumo: 2ª edição do Bootcamp de Robótica organizado pelo PACT, em parceria com a
Decsis. Este realizou-se durante os dias 21, 22, 23, 28 e 29 de dezembro para alunos do
10º, 11º e o 12º ano do ensino secundário das escolas da região Alentejo, sendo
totalmente gratuito.

Data: 28/12
Nome: Sessão de Cinema Chão dos Meninos.
Código: #55
Resumo: Realizou-se hoje a 2ª atividade lúdica oferecida pelo PACT às crianças e jovens
da Associação Chão Dos Meninos.
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Estatística Eventos 2020
Gráfico 1. Tipologia de Eventos

Tipologia
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Gráfico 2. Modo de Intervenção do PACT nos Eventos
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Gráfico 3. Localização dos Eventos

Localização
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